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فً ذكرٌات واضاءات 

والٌمن  تارٌخ عدن
محمد علً البار . د
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  :المقدمة 

بسم هللا الرحمن الرحٌم  

وبعد فإن االنسان ٌمر بأطوار .  بعده وآله ومن وااله  الحمد هلل وحده والصبلة والسبلم على من ال نبً   

وقد .   خرى حتى ٌنتهً الى قبره  طواربناء خلقه حتى خروجه من رحم  مه ثم ٌمر ثعدٌدة فً  ُ  مراحلو

ِ َوَقاًرا  }: وصؾ هللا سبحانه وتعالى هذه األطوار بقوله  ا َلُكْم ََل َتْرُجوَن ّلِِلَّ : نوح ]{ َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواًرا* مَّ

:  هً طواروهذه األ[ 13-14

خلق هللا سبحانه وتعالى آدم من الطٌن  ( .عالم الرمز والشفرة والجٌنات)وعالم الذر  من الطٌن خلق آدم -1

َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن َبِنً آَدَم }: تعالى قال . و خرج نسله من ماء مهٌن فً عالم الذر ه وجعل نسله  فً ظهر

َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم  ٌَّ ا ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم ۖ َقالُوا َبَلٰى ۛ َشِهْدَنا ۛ أَن َتقُولُوا  َعَلٰى أَنفُِسِهْم أََلْسُت ِبَربِّ

َذا َما أَْشَرَك آَباُانَ *  َ افِلٌِنَ  َعْن َهٰ ن َبْ ِدِهْم ۖ أََفُتْهلُِكَنا ِبَما َفَ  َ اْلُمْبِطلُونَ أَْو َتقُولُوا إِنَّ ًة مِّ ٌَّ ا ُذرِّ {  ا ِمن َقْب ُ َوُكنَّ

 [173-172: االعراؾ ]

وقد وضح الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم لنا ما حدث وماجرى فً ذلك الٌوم ، ٌوم  ن وقؾ آدم فً 

ه تخرج  مامه من عالم الذر الى عالم المجسمات ٌوم عرفة وذرٌت( وادي بٌن مكة وعرفات )وادي نعمان

... ومن عالم الؽٌب الى عالم الشهادة 

:  وٌقول المصطفى صلوات هللا علٌه وعلى آله كما ٌروٌه عنه عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما 

فنثرها  فأخرج من صلبه كل ذرٌة ذراها. إن هللا  خذ المٌثاق من ظهر آدم علٌه السبلم بنعمان ٌوم عرفة 

بلى شهدنا  ن تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن :  لست بربكم ؟ قالوا : وقال . بٌن ٌدٌه ثم كلمهم قببل

 خرجه االمام  حمد (  فتهلكنا بما فعل المبطلون . ،  و تقولوا إنما  شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرٌة من بعدهم 

. م فً مستدركه والنسابً وابن جرٌر وابن  بً حاتم والحاك

عن  نس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ( البخاري ومسلم )وفً الصحٌحٌن 

.  ر ٌت لو كان لك ما على األرض من شًء  كنت مفتدٌا به : ٌقال للرجل من  هل النار ٌوم القٌامة )قال 

 خذت علٌك فً ظهر آدم  ن ال تشرك بً شٌبا  قد.  ردت منك  هون من ذلك : فٌقول .. نعم : فٌقول : قال 

(  فأبٌت إال  ن تشرك بً

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  واذ  خذ ربك من بنً  دم من : وعن عبد هللا بن عمر قال 

بلى :  لست بربكم ؟ قالوا : فقال لهم .  خذ من ظهره كما ٌؤخذ بالمشط من الر س : ظهورهم ذرٌتهم قال 

. رواه ابن جرٌر (لمبلبكة شهدنا  ن تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن قالت ا

لما خلق هللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل : )و خرج الترمذي والحاكم قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

عرضهم نسمة هو خلقها من ذرٌته الى ٌوم القٌامة ، وجعل بٌن عٌنً كل إنسان منهم وبٌصا من نور ثم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya173.html
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داود ، قال رب وكم :  ي رب من هذا ؟ قال هذا رجل من آخر األمم من ذرٌتك ٌقال له : على  دم فقال آدم 

له من عمري  ربعٌن سنة ، فلما انقضى عمر آدم   ي رب هذا وهبتُ : جعلت عمره ؟ قال ستٌن سنة ، قال 

فجحد آدم : تعطها ابنك داود ؟ قال   ولم:  ولم ٌبق من عمري  ربعون سنة ؟ قال : وجاءه ملك الموت قال 

(  فجحدت ذرٌته ونسً آدم فنسٌت ذرٌته وخطا  دم فخطبت ذرٌته 

والجٌنات ، وربما كان  صؽر من ذلك والبشر ال  DNAوعالم الذر هذا عالم الرمز والشفرة وعالم الدنا 

لى هذه المعرفة ، حٌث  ن ٌدركون ماذا حدث فً ذلك الٌوم وكٌؾ تم االشهاد ولكن الفطرة االنسانٌة تدل ع

رجه من عالم الذر الى عالم خاالنسان بفطرته السلٌمة ٌدرك  ن هللا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وصوره و 

 .الشهادة 

َن اْلَبْ  ِ }: ٌقول هللا تعالى  .عالم التكوٌن فً الرحم من النطفة الى المولد  -2 ٌْ ٍب مِّ اُا إِن ُكنُتْم فًِ َر َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ 

ِر ُمَخلَّ َ  ٌْ َخلََّقةٍب َوَ  ْضَ ةٍب مُّ ْطَفةٍب ُ مَّ ِمْن َعَلَقةٍب ُ مَّ ِمن مُّ ن ُتَرا ٍب ُ مَّ ِمن نُّ ا َخَلْقَناُكم مِّ َن َلُكْم ۚ َوُنقِرُّ فًِ َف ِنَّ ٌِّ ةٍب لُِّنَب

ى ُ مَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفً   َسّمً ٌَُردُّ إَِلٰى ُ مَّ لَِتْب ُ  اْاَْرَحاِم َما َنَشاُء إَِلٰى أََج ٍب مُّ ن  ٌَُتَوفَّٰى َوِمنُكم مَّ ن  ُكْم ۖ َوِمنُكم مَّ ُ وا أَُشدَّ

ًئا ۚ ٌْ ْ َلَم ِمن َبْ ِد ِعْلمٍب َش ٌَ   َ ٌْ ن  لقدو}: وقوله تعالى [ . 5: الحج ]{أَْرَذِ  اْلُ ُمِر لَِك َخَلْقَنا اْْلِنَساَن ِمن ُسَ َلةٍب مِّ

ِكٌنٍب * ِطٌنٍب  ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَ َلَقَة ُمْضَ ًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَ َة  ِ  * ُ مَّ َجَ ْلَنااُ ُنْطَفًة فًِ َقَرارٍب مَّ َظاًما ُ مَّ َخَلْقَنا النُّ

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقٌِنَ  : وقال تعالى [ . 14-14: المؤمنون ]{َفَكَسْوَنا اْلِ َظاَم َلْحًما ُ مَّ أَنَش َْنااُ َخْلًقا آَخَر ۚ َفَتَباَرَك هللاَّ

ن َبْ ِد َخْل ٍب فًِ ُظلَُماتٍب َ َ  ٍب  } َهاِتُكْم َخْلًقا مِّ ْخلُقُُكْم فًِ ُبُطوِن أُمَّ   [.6: الزمر ]{ ٌَ

َوُنقِرُّ  }: ٌقول هللا تعالى  .الخروج من الرحم والبقاء فً الدنٌا الى حٌن األجل والوفاة وفٌها مراحل متعددة  -3

ُكْم ۖ َوِمنُكم مَّ  ى ُ مَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفً  ُ مَّ لَِتْبلُُ وا أَُشدَّ َسّمً ٌَُتَوفَّٰى َوِمنُكمفًِ اْاَْرَحاِم َما َنَشاُء إَِلٰى أََج ٍب مُّ ٌَُردُّ  ن  ن  مَّ

ًئا ۚ ٌْ ْ َلَم ِمن َبْ ِد ِعْلمٍب َش ٌَ   َ ٌْ ن ُتَرا ٍب ُ مَّ }: وٌقول هللا تعالى [ 5: الحج ]{إَِلٰى أَْرَذِ  اْلُ ُمِر لَِك ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

ُكْم ُ مَّ  ٌُْخِرُجُكْم ِطْفً  ُ مَّ لَِتْبلُُ وا أَُشدَّ ْطَفةٍب ُ مَّ ِمْن َعَلَقةٍب ُ مَّ  ٌُوًخا ۚ ِمن نُّ ٌَُتَوفَّٰى ِمن َقْب ُ ۖ  لَِتُكوُنوا ُش ن  َوِمنُكم مَّ

ى َوَلَ لَُّكْم َتْ قِ ُ  َسّمً ن َضْ فٍب ُ مَّ َجَ  َ ا }: وقوله تعالى [ .  67: ؼافر ]{ونَ َولَِتْبلُُ وا أََجً  مُّ ُ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ّلِلَّ

ًة ُ مَّ َجَ  َ ِمن َبْ ِد  ُ  َبًة ِۚمن َبْ ِد َضْ فٍب قُوَّ ٌْ ةٍب َضْ ًفا َوَش ْخلُُ  َما وَّ َشاُء ۖ ٌَ  [ .54:الروم ]{  َوُهَو اْلَ لٌُِم اْلَقِدٌرُ  ٌَ

 و نا اآلن فً هذه المرحلة الثالثة بعد  ن عشت فً عالم الذر الذي ال  ذكره وال ٌذكره ؼٌري من البشر اال 

الكبر عتٌة وبد ت الذاكرة تضعؾ وطلب  راد هللا سبحانه تعالى وذلك ٌوم القٌامة وقد بلؽت االن من اذا 

 ن  بادر ( دي حسان شمسً باشا والدكتور عبد هللا الجو: االخوة األحبة الدكتور : )منً اخوة صدق وهم 

الى تسجٌل  بعض ذكرٌاتً منذ المولد الى هذا العمر وقبل  ن تذهب الذاكرة  دراج الرٌاح وهم ٌرون فً 

. د بعض األجٌال الحالٌة والقادمة بعض هذه الذكرٌات معلومات قد تفً

تها التارٌخٌة  اوقد حرصت على  ن  ذكر االحداث وما فهمته منها وعنها وامتداد

م وذلك عند بداٌة 29/12/1939وقد بد ت بذلك منذ ٌوم خروجً من رحم  مً فً مدٌنة عدن بتارٌخ 

كما ذكرت تارٌخ وقوع  .الحرب العالمٌة الثانٌة وما صاحب ذلك من  حداث وقصص تستحق  ن تروى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya14.html
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عدن فً قبضة االنجلٌز بعد استٌبلبهم على الهند حٌث كانت عدن ذات موقع مهم للحفاظ على درة التاج 

(  الهند)البرٌطانً 

دٌان وشرحت نبذة مختصرة عن مدٌنة عدن التً ٌسكنها العدٌد من الناس من مختلؾ الجنسٌات واأل

ة التً كانت فً عدن والٌمن و ولها االسبلم وكٌؾ دخل الى دٌان الهامطردت بعد ذلك فً ذكري األتواس

الٌمن وعدن وما هً  هم المعالم الدٌنٌة والتارٌخٌة فً عدن  

ن الٌهود كانوا جزءا من سكان عدن فقد شرحت كٌؾ دخلت الٌهودٌة الى الٌمن منذ  ٌام سٌدنا سلٌمان  وبما 

مرة  تثم اندثرت الٌهودٌة وعاد. مان هلل رب العالمٌن علٌه السبلم وبلقٌس التً  منت باهلل و سلمت مع سلً

ن ذهبوا  تارٌخ الٌهود فً عدن باختصار الى   خرى فً عهد التتابعة فً القرن الرابع بعد المٌبلد وذكرتُ 

.  م وما بعده 1948الى فلسطٌن فً عام 

مع الد وماذا حصل وشرحت دخول النصرانٌة فً الٌمن وعدن وذلك فً القرن الرابع والخامس بعد المً

نصارى نجران وكٌؾ اختفت المسٌحٌة بعد ذلك الى  ن ظهرت فً العصر الحدٌث بعد دخول االستعمار 

. والهٌبات التبشٌرٌة وكٌؾ فشلت هذه الهٌبات فً تنصٌر سكان عدن والٌمن 

ٌطانٌا على الذٌن كانوا فً عدن والذٌن جاؤوا من الهند بعد  ن استولت بر( المجوس)و ذكرت الزرادشتٌة 

عدن مع مجموعات الهنود األخرٌن ولم  همل الهندوس فذكرت دٌنهم ومعبدهم  

ثم ذكرت المراحل التعلٌمٌة التً عشتها فً عدن من االبتدابٌة الى الثانوٌة العالٌة وتعرضت فً ذلك الى 

المدارس المختلفة األهلٌة والحكومٌة الموجودة فً عدن فً تلك الفترة 

ستاذ لطفً جعفر  مان الذي  طنبت من  ساتذتً الفضبلء وما استفدته منهم وخاصة األ كما ذكرت مجموعة

بالحدٌث عنه وتعرضت بعد ذلك بحٌاتً فً المنزل والحارة وما فٌها من  حداث ووقاٌة ومجلس الشاي 

ضار الذي كان ٌعقد فً منزل والدي وٌحضره بعض العلماء من  مثال السٌد العبلمة حامد بن  بً بكر المح

. والشعراء من  مثال السٌد حسٌن بن محمد البار وما تعلمته واستفدته من هذه المجالس 

ستاذان الصحؾ المحلٌة والتً كان ٌشجعنً فٌها األفً وذكرت صلتً بالصحافة فً تلك الفترة وكتابتً 

عبد هللا وعلً باذٌب  

حداث حٌث  نً  وما جرى فٌها من وذكرت بتفصٌل ال بأس به كلٌة عدن ومدرسٌها من االنجلٌز وؼٌرهم 

. م وهً من  هم سنً حٌاتً 1958-1953من بقٌت فٌها خمس سنوات 

ثم ذهبت الى القاهرة لدراسة الطب وذكرت  هم انطباعاتً فً الكلٌة وخارجها مع لفتات تارٌخٌة و دبٌة 

بعضها   عاصرتُ 

البار وزمٌلنا الدكتور سالم  وبعد  ن تخرجت من كلٌة الطب ذكرت عودتً الى عدن مع  خً  حمد علً

م وعملنا فً مستشفى الملكة الٌزابٌث الذي كان 1965الٌافعً وكنا قد تخرجنا سوٌا وعدنا الى عدن عام 
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لة من األطباء الجٌدٌن سرٌر وفٌه ثُ  500 كبر المستشفٌات فً الجزٌرة العربٌة فً ذلك الوقت حٌث كان به 

من االنجلٌز وؼٌرهم  

ٌاسٌة واالجتماعٌة والعلمٌة التً كانت تموج بها عدن فً تلك الفترة ذكرت األحداث السو

ثب وبعضها ما قر ته وقد جعلت الفصل االخٌر للجمعٌات الوطنٌة والحركات السٌاسٌة والتً عرفُت بعضها عن كَ 

عنها فٌما كتب من كتب وذكرٌات  

 خً الدكتور  حمد علً البار وخالً السٌد وقد ساعدنً فً كثٌر من هذه الذكرٌات كثٌر من االخوة واألحبة منهم 

وبعض سرة وابن العم العزٌز حسن بن عبد القادر البار الذي  مدنً ببعض صور  فراد األ.  حمد عبٌد الصافً 

واالخ العزٌز الصهر الدكتور  حمد سقاؾ البار الذي قام بكثٌر من التصوٌبات االمبلبٌة والتعلٌقات . المعلومات 

. وذكرٌات تخص والده  بمعلومات مدنً األخ الكرٌم المحامً السٌد علً بن حامد المحضار كما . المفٌدة  

وقد .ده الشاعر حسٌن بن محمد البار واللبالمجموعة الشعرٌة الكاملة وكذلك  مدنً االخ عبد هللا بن حسٌن البار 

متعلقة بوالده الشاعر األستاذ معلومات ال مدنً األخ والصدٌق الشاعر الدكتور شهاب محمد عبده ؼانم ببعض ال

، وعن  خته الفاضلة الدكتورة عزة محمد عبده ؼانم والتً  وخاله الشاعر علً لقمان الدكتور محمد عبده ؼانم 

وقد  مدنً  ٌضا األخ الدكتور عادل عولقً بكثٌر من . كانت من  وابل من حصل على الدكتوراه من بنات عدن 

ومعلومات هامة  ات وخاصة  سماء األطباء الذٌن كانوا فً مستشفى الملكة المعلومات الهامة فً هذه الذكري

ستاذ التارٌخ فً جامعة  ستاذ الدكتور عبد الرحمن األحمري وقد  مدنً األ. عن الدكتور  حمد سعٌد عفارة 

دكتور ستاذ الوصحح لً األ. كثٌر من  بحاثه المتعلقة بالحركات التبشٌرٌة فً عدن بالملك سعود فً الرٌاض 

حتى عام ستاذ الدكتور  حمد علً مدٌر ومؤسس البنك االسبلمً الدولً  مٌن كشمٌري ما كنت كتبته عن األ

س فً المعهد العلمً االسبلمً وذكرت  نه من  هل مكة المكرمة فصحح ذلك عندما كان فً عدن ٌدرّ  2016

مودي بمعلومات هامة عما جرى فً  ثناء كما  مدنً األخ العزٌز محمد علً الع. بأنه من  هل المدٌنة المنورة 

. صراعات ومذابح تشٌب لها الولدان وصحح بعض األخطاء االمبلبٌة واللؽوٌة حكم الجبهة القومٌة من 

كل من  مدنً بمعلومة  و صحح لً خطأ من  خطابً العدٌدة فً هذه الذكرٌات واالستطرادات  خٌرا وجزى هللا

خت الفاضلة االستاذة سها حاوي على كتابة هذه المذكرات وعلى قراءت كما  شكر سكرتٌرتً األ. التارٌخٌة 

( الجلوكوما)المراجع وؼٌرها حٌث  نً قد فقدت قدرتً على القراءة والكتابة بسبب اصابتً بالماء األزرق 

 ولهذا اعتذر عن وجود بعض. كرة لم تفقد بعد وهو ابتبلء  حمد هللا علٌه حٌث  ن قدرتً على التفكٌر والذا

. األخطاء االمبلبٌة  و اللؽوٌة رؼم محاوالت التصوٌب والتصحٌح من االخوة الكرام 

وهللا ولً التوفٌق  

محمد علً البار   

هـ 1439/ذو الحجة /15جدة ـ 

م  2018/اؼسطس /26
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  احت   برٌطانٌا ل دن وزمن المولد 

محمد علً حامد البار  نا 

 من جهة والحلفاء ادٌسمبر ، فً بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة بٌن برٌطانً 29فً  1939ولدت فً مدٌنة عدن  

. المحور كأعداء  ا كدول لمانٌا مع الٌابان واٌطالًو  ...سا كحلٌؾ وكانت فرن

بداٌة الحرب كانوا مشؽولٌن بأوروبا  فً ولكن، عدن كانت مستعمرة برٌطانٌة معرضة ألن تهجم علٌها اٌطالٌا و

مجموعة من   تدرٌببولكنها قامت  عن عدن ، ذاتها ولم تستطع برٌطانٌا فً ذلك الوقت ان توفر وسابل للدفاع

على استخدام مضادات للطابرات ، وبالفعل  دربوهمو (Levy)سمتها اللٌوي وا رجال المحمٌات على القتال الحدٌث 

، واستطاعوا ان ٌسقطوا طابرتٌن من طابرات اٌطالٌا ، ثم بعد ذلك استطاعت بعدد قلٌل هجمت الطابرات االٌطالٌة 

، وبالفعل تبرع برٌطانٌا ان تأتً بطابرة حربٌة واحدة فقط ، وطلبت من  هل عدن  ن ٌتبرعوا بشراء طابرة  خرى 

شركة البس الفرنسٌة تبرعوا بقٌمة نصؾ طابرة حربٌة استخدمتها بعد  همومن، بعض االؼنٌاء الموجودٌن فً عدن 

. ذلك برٌطانٌا فً الدفاع والهجوم على مراكز اٌطالٌة فً الصومال وؼٌرها 

: احت   شركة الهند الشرقٌة ل دن

لدى شركة  ابحري ضابطاكان الذي والدتً احتلها الكابتن هٌنز  منقبل مبة سنة  1839احتلت برٌطانٌا عدن عام 

  . كانت تحكم الهند التًو الهند الشرقٌة

، بالتدرٌج من الملكة اٌلٌزابث االولى وبد ت احتبلل المناطق  ملكً بأمر مرسوم 1602الهند عام  برٌطانٌا ودخلت

ها من الهند نكانوا ٌرسلو، ومن توابل وؼٌرها  .. مواستطاعت هذه الشركة بذكاء  ن تتحكم فً نصؾ تجارة العال

 بالتدرٌج الى الهند التً كانت تحت حكم برٌطانٌا ودخلتالشاي وؼٌره ، كالى برٌطانٌا ومنها الى بقٌة ارجاء العالم 

ن ومن بعدها دخل  والده الى افؽانستا.. نسبة الى تٌمورلٌنك الذي جاء من تركستان  ( المؽولٌة)الدولة التٌمورٌة 

لثقافة فً ان لهم دور كبٌر ووكان المسلم. كانت معظم الهند تحت حكمهم وبعدها الى الهند واستولوا علٌها ، 

الذي تزوج (  كبر)الذٌن تولوا الوزارة وخاصة فً عهد السلطان  كانوا متسامحٌن مع الهندوس جداووالحضارة 

ء االسبلم بالمروق من الدٌن لمحاولته دمج األدٌان وقد علما ببلطه الهندوس والمسٌحٌٌن واتهمههندوسٌة وقرب فً 

و بعد التأثٌر الهندوسً على الدولة عند شُؽَؾ به المستشرقون والهنادكة ولكن ابنه اورنك ذٌب كان شدٌد التدٌن 

.    تولٌه الحكم ولهذا هاجمه المستشرقون والهندوس

تجارة اَلفٌون  وبرٌطانٌا 

ر و قاموا معاهدات مع االمراء فً المناطق المختلفة تحت امر السلطان نفسه وبالتالً ودخل البرٌطانٌون الهند كتجا

وكانت شجرة الخشخاش . نرى هذه الشركة الذكٌة جدا بد ت فً المتاجرة وتوسعة المتاجرة و هم تجارتها األفٌون

وفً نفس الوقت .. واسع التً ٌستخرج منها األفٌون منتشرة فً الهند ، وعمل االنجلٌز على زراعتها على نطاق

، وزرعوا شجرة الخشخاش على نطاق واسع ( الهند الصٌنٌة )كانت فرنسا تحتل ما ٌسمى تاٌلند وكمبودٌا وفٌتنام 



10 

 

هناك واستخرجوا منه األفٌون بكمٌات كبٌرة جدا وصدروه مع برٌطانٌا الى الصٌن ، ووقعت ثبلث حروب لنشر 

:  تجارة األفٌون 

امت بها برٌطانٌا ضد الصٌن لتسمح بتجارة األفٌون فً الموانا الصٌنٌة واضطر م ق1839الحرب األولى 

االمبراطور بعد هزٌمته بالموافقة على ذلك بالسماح بتجارة االفٌون فً خمسة موانا صٌنٌة وبشرط ان ال تدخل 

. الى البر الصٌنً وسرعان ما طالبت فرنسا بما حصلت علٌه برٌطانٌا وبالفعل تم لها ذلك

م قامت بٌن برٌطانٌا وفرنسا من جهة والصٌن من جهة  خرى وذلك لفرض نشر تجارة 1856رب الثانٌة الح

وانهزمت قوات االمبراطور ( بجٌن)األفٌون فً جمٌع  رجاء الصٌن بما فٌها عاصمة االمبراطور نفسه بشٌن 

. دة تنٌسٌن المهٌنةودارت المفاوضات الطوٌلة بٌن الجانبٌن ولكن االمبراطور رفض  ن ٌوقع على معاه

م عندما حاول االمبراطور الحد من نشر األفٌون فً داخل البر الصٌنً واشتركت برٌطانٌا 1860الحرب الثالثة 

وفرنسا ومعهما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً حرب ثالثة مدمرة بفرض تجارة األفٌون ودكت هذه القوات الضخمة 

. ؼرا بالموافقة على تسمٌم شعبهقصر االمبراطور نفسه فً بكٌن واضطر صا

م الى ستٌن  لؾ صندوق  ي ستة آالؾ 1729وازدادت كمٌات األفٌون المصدرة الى الصٌن من مابتً صندوق عام 

وكان األفٌون فً السابق ٌستخدم فً طرٌقة البلع ولكن مع قدوم برٌطانٌا . م1856طن من االفٌون الخام عام 

تدخٌن التبػ وانتشر استخدام االفٌون بواسطة التدخٌن انتشارا رهٌبا فً الصٌن  دخلوا تدخٌن االفٌون كما  دخلوا 

. حتى تسمم الشعب الصٌنً بأكمله

وبد ت . ولما امتؤلت السوق الصٌنٌة وصلت تجارة االفٌون الى اوروبا نفسها وذلك فً بداٌات القرن العشرٌن

ت عدة معاهدات بعد ذلك للحد من تجارة األفٌون اوروبا تتنبه الى مخاطر األفٌون الذي وصل الى شعوبها وقام

الى القوانٌن الدولٌة فً الخمسٌنات والستٌنات من القرن العشرٌن التً تحارب تجارة األفٌون  1906ابتدءا من 

.  ومشتقاته وتضع علٌه عقوبات تصل الى حد االعدام

جارة ملٌارات الدوالرات وكانت هذه الدول وقد  خذت برٌطانٌا وفرنسا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من هذه الت 

 ول مروج لتجارة األفٌون والمواد المصنعة منه مثل المورفٌن والهوروٌن وهما  هم مشتقات األفٌون وفرضت هذه 

الدول الكبرى تجارته طالما كان الضحاٌا من ؼٌر البٌض ولما تشبعت السوق الصٌنٌة انتقلت تجارة األفٌون 

.  نفسه ، وآن ذاك بد ت الحرب ضد المخدرات وبالذات األفٌون ومشتقاتهومشتقاته الى الؽرب 

واستطاعت برٌطانٌا بالخداع فً الهند ان تستولً على مناطق كثٌرة ، فأخذوا ٌضربوا  مٌرا بأمٌر ،وٌضربوا 

النارٌة وزٌرا بالملك وٌعطوه الوعود بأن ٌكون السلطان و ن ٌساعدوه لكً ٌحارب السلطان ، وٌمدونه باالسلحة 

 كثر من الدولة )  لؾ جندي  250والمدافع ، واستطاعت هذه الشركة ان تؤسس جٌشا كامبل من الهنود بلػ عدده 

( . البرٌطانٌة نفسها

، لحساب شركة الهند (1839)واستولى الكابتن هٌنس على عدن فً  ول سنة تولت فٌها الملكة فكتورٌا الحكم 

وبعد ذلك .. .. الطرٌق الى الهند ولتأمٌن االتصال بٌن الهند وبرٌطانٌا  الشرقٌة ألهمٌة عدن كمٌناء بحري فً
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 خذت حكومة برٌطانٌا تتدخل فً شركة الهند وتنظم اعمالها وترتب امورها ، النها اصبحت دولة داخل الدولة 

 عمالها  وحكومة داخل الحكومة ، ومعها اموال  كثر من الحكومة نفسها ، وبالتالً فرضت علٌها قوانٌن تنظم

. وارتباطها بالدولة البرٌطانٌة

ومنذ بداٌة األمر دخلت ملكة برٌطانٌا الٌزابٌث األولى كشرٌك مع الشركة هذه ، وبعدها سمحوا للشعب ان ٌشترك 

. فٌها بأسهم ، وبالتالً فإن الجمٌع كان مستفٌدا ولهذا قاموا بدعم هذه الشركة الضخمة

لندٌة الشرقٌة ، وحاولت  ن تحتل مناطق فً الهند ولكنها لم تستطع بسبب وفً نفس الوقت قامت شركة الهند الهو

 ن برٌطانٌا قد سبقتها ، فحاولت  ن تحتل مناطق  خرى وخاصة فً  ندونٌسٌا ، ودخلت فً حروب كثٌرة مع 

رب المسلمٌن هناك، واستطاعت  ن تحتل بنفس األسلوب االنكلٌزي بالخداع والكذب من ناحٌة ، وشراء الذمم وض

 مٌر صؽٌر بأمٌر  كبر، ودعم الصؽٌر هذا بأسلحة جدٌدة من مدافع وؼٌرها حتى ٌستولوا على  ندونٌسٌا ، وقد 

وجدوا مقاومة شدٌدة من المسلمٌن وكان معظم قادة المقاومٌن من الحضارم ومعهم سبلطٌن  ندونٌسٌا ، وكانت 

هاب الى مكة ، و رسلو شخص مستشرقا ٌسمى هولندا تهاجم العرب بشكل عنٌؾ دابما ، ومنعت الحجاج من الذ

سنوك الى مكة لٌدرس  سباب تحول هؤالء الحجاج األندنوسٌٌن الى مقاومة االستعمار الهولندي بعد عودتهم من 

.  وكانت مكة بالنسبة لهم تجلب المشاكل باستمرار. الحج بصورة خاصة

طرٌق الى الهند ، وهً موقع استراتٌجً هام جدا وزادت لم تهتم برٌطانٌا بعدن اهتمام كبٌرا ، ؼٌر انها مهمة فً ال

قبلها كانت سفنهم تضطر الى االبحار حول ر س الرجاء الصالح فً جنوب افرٌقٌا ...  همٌتها بعد فتح قناة السوٌس 

حتى تصل الى الهند، لكن مجرد  ن فتحت قناة السوٌس صار الخط متصبل بٌن برٌطانٌا وعدن مباشرة ، وصارت 

كان الوقود  ٌامها الفحم حٌث لم ٌكن البترول ) ناءاً مهما بالنسبة لها ، كمٌناء تجاري ومٌناء للتزود بالوقود عدن مً

. Bunkering station( موجودا

وبما  ن عدن كانت تابعة للهند والهند تابعة للشركة ، فكانت الفرقة التً هجمت على عدن فرقة كلها من الهنود ،  

وسمحوا للهنود  ن ٌسكنوا فً عدن ، فكثر الهنود فً عدن بشكل كبٌر ، ومنعت . اط االنكلٌزفٌها القلٌل من الضب

العرب من دخول عدن حتى لو كانوا من ( األربعٌن  و الخمسٌن سنة األولى) برٌطانٌا ، خاصة  ول األمر ، فً

المٌرة وٌأخذوا بعض البضابع من  بٌن  و لحج  و ما حول عدن من المناطق  ، فكانوا ٌأتون بالقوافل وفٌها األكل و

وكان هذا النظام ؼرٌبا . عدن فً النهار ، وفً اللٌل ٌؽلقون األبواب وٌجب علٌهم ان ٌخرجوا منها  خر النهار

. فرضته برٌطانٌا حتى ال تدخل القبابل الى عدن

٢ٛٝ ٓي٣٘ش هي٣ٔش ؿيح ك٢ طِي حأل٣خّ ًخٗض ػيٕ هي ِٝٛض ح٠ُ ىٍؿش ٖٓ حالٗلطخ١ ، ٍؿْ إٔ ػيٕ ُٜخ طخ٣ٍن ٣ٞ١َ  

، ًٌٍٝٓٞس رخُؼٜي حُوي٣ْ ك٢ ٓلَكِه٤خٍ ٝؿ٤َٙ ، ٢ٛٝ ٓي٣٘ش طخ٣ٍو٤ش ُٜٝخ طـخٍس ًز٤َس ٟؤش ، ًخٗض طؤط٢ حُز٠خثغ 

ٖٓ حُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ ٖٝٓ ؿ٣َِس حُؼَد ٖٝٓ َٗم حك٣َو٤خ ٝطٌٛذ ح٠ُ َٜٓ ٝح٠ُ ٣ٍٞٓخ ح٠ُ حُ٘ٔخٍ ٜٝٓ٘خ ٓزخَٗ ح٠ُ 

ؿيح ًٝخٕ ٌٓخٜٗخ ٓوظِط٤ٖ ىحثٔخ ، أ١ ٤ُٔٞح كو٢ ٤٘ٔ٣ٖ رَ ك٤ٜخ ٌٓخٕ ٛ٘ٞى  أٍٝٝرخ ، ٓي٣٘ش ك٤ٜخ طـخٍس ًز٤َس

٤٘٤ٕٛٝٞ ٝأكخٍهش ًَٝ حألؿ٘خّ ك٤ٜخ ، ٌُُٝي ٛخٍ ك٤ٜخ حُظٔخٓق رخٓظَٔحٍ ٢ٛٝ ٓي٣٘ش ٓظٔخٓلش رخألَٛ ، ٌٝٓخٜٗخ 

ٌُٖ ػ٘يٓخ .. طؼِ ٓظؼخ٣ٕ٘ٞ ، ٝألْٜٗ طـخٍ ك٢ حُـخُذ ، ٣ٝؤطٞح ٖٓ حُيحهَ ٖٓ ك٠َٓٞص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘خ١ن ٓؼَ 

ىهِض ر٣َطخ٤ٗخ ٓ٘ؼض ٛئالء ًِْٜ طو٣َزخ ، ًٝخٕ ك٤ٜخ ػيى ٖٓ ح٤ُٜٞى كٞح٢ُ أُل٤ٖ ك٢ ًُي حُٞهض ، ٝحٗظـِٞح ؿٞح٤ْٓ 
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ًٝخٗض ٌٛٙ حُلٌٞٓش طؼي حُوط٢ الػخىس ( كٌٞٓش حُؼزخىُش ) ُز٣َطخ٤ٗخ  ًٝخٗض ػيٕ طخرؼش ك٢ حالَٛ ُلٌٞٓش ُلؾ ، 

ح ٝكخُٝض ػالع َٓحص ٝكِ٘ض ، ألٕ حٌُخرظٖ ْٛ٘ ح١ٌُ ط٠ُٞ كٌْ ػيٕ ًخٕ ٤ًًخ حالٓظ٤الء ػ٠ِ ػيٕ ، ٖٓ ر٣َطخ٢ٗ

ؿيح ًٝخٕ ٣ؼَف حُِـش حُؼَر٤ش ٣ٝلظٖ ر٤ٖ حُوزخثَ ، ًٝخٕ ُي٣ٚ ٓوخرَحص ٓٔظَٔس ، ٝأؿِزْٜ ٖٓ ح٤ُٜٞى ح٣ٌُٖ ًخٗٞح 

١خٕ ٝٓخ ٢ٛ ٗٞح٣خْٛ ، كٌخٕ ٓٔظ٤ِٖٔ حُٔخ٤ُش ، كٌخٗٞح ٣ؼطٞح حُٔوخرَحص حُز٣َطخ٤ٗش حألَٓحٍ ٝٓخًح ؿَٟ ك٢ هَٜ حَُٔ

٣ٔظؼي ٠٣َٝرْٜ ، ٢ٛٝ ػالع ٓلخٝالص هخٓض ُظل٣ََ ػيٕ ٖٓ حال٤ٌِِٗ ًِٜٝخ كِ٘ض ٝرؼيٛخ ه٠ؼٞح ُٜخ ، ٌُٖ 

حالٓظزيحى حُز٣َطخ٢ٗ ٓ٘غ حٛلخد حُزِي ٖٓ حُيهٍٞ ُؼيٕ ٝحُـِّٞ ك٤ٜخ ٝحالهخٓش ك٤ٜخ رخٓظَٔحٍ ، ًٝخٗض حالهخٓش أؿِزٜخ 

كظَس ٣ٞ١ِش ح٠ُ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ًٝخٕ رؼٞ حُؼَد ح٣ٌُٖ ُحٍٝٛخ ، حٓظـَرٞح ًُي ٛ٘ي٣ش ، ٝحٓظَٔ ٌٛح حُلخٍ 

ؿيح ًٝظزٞح ك٢ ًٌَٓحطْٜ إٔ ٌٛٙ ٓي٣٘ش ٛ٘ي٣ش ٤ُٝٔض ٓي٣٘ش ػَر٤ش ، حُِـش حُٜ٘ي٣ش ٢ٛ حألٓخّ ًٝخٗٞح ٣ظؼخِٕٓٞ رخُِـش 

ٍد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ريأص حُٜ٘ي ططخُذ حُٜ٘ي٣ش أٝ حال٣ِ٤ٌِٗش ، ْٝٛ ٤ٔٓطَٕٝ ػ٠ِ ًَ أٍٓٞٛخ ، ٌُٖٝ ك٢ ريح٣ش حُق

ر٣َطخ٤ٗخ رخالٓظوالٍ ، ك٢ كًَش ؿخٗي١ ، ٝريأص كًَش حالٓظوالٍ ك٢ حُٜ٘ي ططخُذ رؼيٕ أ٠٣خ رخػظزخٍٛخ ؿِء ٖٓ 

 . حُٜ٘ي ٍؿْ رؼيٛخ ػٖ حُٜ٘ي

 

تحوٌ  حكم عدن من الهند الى وزارة المست مرات فً لندن 

الى وزارة لت عدن مباشرة حوّ و،  بداٌة األربعٌنات من القرن العشرٌن منذ الهنود بعدن مطالبةلبرٌطانٌا تنبهت 

 مامن الشمال و، بناء المنطقة القرٌبٌن أل تسمحووبد ت تحد من هجرة الهنود الى عدن ، . فً برٌطانٌا المستعمرات 

تزدهر ، وازداد االزدهار تجار كثٌرون ٌأتون الٌها ، وبد ت الحركة التجارٌة  باالقامة فً عدن ، وكانحولها وحضرموت 

جمال عبد قد تم اتفاق كبٌرة فً مصر فً قناة السوٌس ، البرٌطانٌة القاعدة ال ن : السبب األول : سباب  لعدة  1954فً 

تعود اذا  ن مرٌكا ، ولكن من حق برٌطانٌا  من قناة السوٌس ، بتشجٌع من برٌطانٌا تخرج على  ن  ، الناصر مع برٌطانٌا

.  دون اذن من مصرب ، حربوجدت 

فبنٌت عدن بشكل  . من قناة السوٌس الى عدن( حوالً ستٌن  لؾ )مع عاببلتهم  البرٌطانٌن الجنود عدد كبٌر من وخرج

مٌناء للسفن  لتً كانتا فً المعبلو (..التً كان فٌها مطار جوي)خور مكسر المدٌنة البٌضاء فً بنٌت و... كبٌر جدا 

بنفس  (متصلة اتثبلثة كٌلو متر)من  جمل الشوارع وكله بناء متشابه  طوٌبل املوا شارعوع، الشراعٌة ، ردموا البحر 

 الضباط وسكن ... هموعاببلتن يالبرٌطانًلجنود ل ه متشابه ، وكلها سكنشارع كبٌر جدا واسع من الجهتٌن بناءهو و، الشكل 

. طانًمقر الحاكم العام البريالتً كانت فً التواهً  والمسؤولون السٌاسٌون

طفال الى المناطق القرٌبة من عدن من النساء واأل( ومنها عابلتً)العالمٌة الثانٌة هاجرت بعض العاببلت ترة الحرب فً ؾ

 وكان الوالد ٌحكً لنا. مور التً تبعد عن عدن بحوالً  ربعٌن كٌلو متر ، وجلسنا هناك حتى هد ت األ، مثل لحج والوهط 

 دات الطابراتوكٌؾ كانوا ٌضربونها بمضار على عدن ، يوهً تؽًاالٌطالٌة طابرات شاهدون الكٌؾ كانوا ي فٌما بعد

  .فقط  اٌطالٌتان ، ففً الحرب كلها سقطت طابرتانتسقط طابرة ما ونادرا ، وكٌؾ كانت تهرب 

تطور عدن فً الخمسٌنات من القرن ال شرٌن  

: سباب التالٌة لؤلعدن قفزة كبٌرة جدا قفزت   1954فً سنة  

  .وانتقال الجٌش البرٌطانً الى عدن ، التً ذكرناها  السوٌسعن قناة  فاقٌة الجبلءات :ولى األ 
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وهً مستمرة  1952ن فً العالم التً حكمت من وهً الملكة الوحٌدة األ)ث جاءت الى عدن ، ي ن الملكة الٌزاب: والثانٌة 

الملكة ال و)،  دستوريبعا الحكم فً برٌطانٌا حكم وهً  كثر واحدة حكمت فً التارٌخ ، ط (2018)اآلن فً الحكم الى

:   وقامت بثبلث خطوات، جاءت الى عدن ( ٌحكم البرلمان والوزارة  بلتحكم مباشرة،

 كبر مستشفى  سرٌر ، وفً ذلك الوقت كانالذي ٌتسع لخمسمبة ث ، يمستشفى الملكة الٌزابوضعت حجر االساس ل:  وال 

. فً الجزٌرة العربٌة 

وكانت اٌران ملٌبة بالبترول ،  ... مم صناعة البترول ، على الحكم فً اٌران وطرَد الشاه ق عندما استولى مصدّ :  نٌاثا

ت مع الوالٌات عن هذا وعملولم تسكت برٌطانٌا .. وسط فً عبدان ، فأممها وفٌها  كبر مصافً بترول فً الشرق األ

طروا ان ٌبنوا مصافً فً عدن لكً ال تكون تحت رحمة ضذه االفترة هوفً ،  اسقاط مصدق واعادة الشاه المتحدة على

وسط فً وكانت هً  كبر مصافً البترول فً الشرق األ (رٌقةبُ ال)بترول فً عدن الصؽرى فً  اٌران ، وعملوا مصافً

. ذلك الوقت 

  .كبر قاعدة عسكرٌة برٌطانٌة خارج المملكة المتحدة  صارت عدن : ثالثا 

السفن ،  عدد ٌورك ولندن من ناحٌةوبعد نًهم مٌناء فً العالم  مٌناء محدود الى ثالث  تقفز منجعلت عدن  هذه الحوادث

. فً تلك الفترة  جدا ن التجارة فٌها كانت مفتوحة وحرة ، فكانت عدن مزدهرةتً الٌها السٌاح أل كان يو

حد الصٌادٌن فً عدن اء وسام وجابزة ألباعط م1954أبرٌل   27فًثناء زٌارتها الى عدن  وقد قامت الملكة اٌلزابٌث فً 

سنان القرش المتوحش فقاتله  من  فً التواهً( الساحل الذهبً)ولدمورجالذي قام بانقاذ فتاة برٌطانٌة تسبح فً ساحل 

 مبراطورٌةبو بكر بن شٌخ الكاؾ رتبة فارس األ كما قامت ملكة برٌطانٌا باعطاء السٌد . نقذ الفتاة  السكٌن حتى قتله وب

، كتفه ، عندما تأخذ الملكة السٌؾ وتمره فوق   رضه على األيركبت ثو علىورفض السٌد الكاؾ  ن ٌج( sirلقب سٌر )

ن ٌجثو بٌن ٌدي الملكة  باعتباره ٌنتسب الى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وال ٌجوز له  حسب العادة البرٌطانٌة 

كبته على كرسً واالخرى واقفة عندما تقوم الملكة بامرار السٌؾ فوق مح له بأن ٌضع ر، وسُ بسبب هذا النسب الشرٌؾ 

. ة يوهذه  ول مرة فً التارٌخ ٌتم فٌها هذا االجرء فً تنصٌب فارس امبراطور..  كتفه

 



14 

 

مهد طرٌقا من حٌث بالعدٌد من المشارٌع الخٌرٌة فً حضرموت  هاميقتهدبة القبابل وقٌامه بوقد تم اعطابه هذ اللقب بسبب  

ر من مبتً كٌلومتر حتى تصل الٌها البضابع ، كما قام بافتتاح ثك د ون فً الداخل ، وعبّ ئمدٌنة الشحر الساحلٌة الى مدٌنة سً

. ن علوي البار ببو بكر بن شٌخ الكاؾ صدٌقا لجدي السٌد حامد  وكان السٌد  .مدارس ومستشفى على نفقته الخاصة  

. د القادر مكاوي لخدماته الجلٌلة لمدٌنة عدن وقامت الملكة باعطاء لقب سٌر للشٌخ عب

 حد )فً كرٌتر عدن ، بٌن مستر تٌفاري ( Game Khana)استعراضٌة فً نادي جٌم خانة  تنس وحضرت الملكة مباراة

مع   (خالً) الصافًعبٌد حمد  ، ومباراة زوجٌة كان فٌها وعبد الحمٌد مكاوي بطل التنس فً عدن ( بطال التنس فً عدن  

، ( بطل التنس فً عدن )اذ الجؽرافٌة فً كلٌة عدن مستر فوكس ضد والدي علً حامد البار مع عبد الحمٌد مكاوي ست 

.  ؼفٌر من المسؤولٌن ووجهاء عدن وحضرها جمّ 

برٌطانٌا هً وهجمت  لسوٌس فً مصر من جمال عبد الناصر،جاءت حرب السوٌس ، بعد تأمٌم قناة ا 1956وفً عام 

نهم نجحوا من الناحٌة العسكرٌة ، واحتلوا قناة  مع  ، ضد برٌطانٌا وفرنساووقؾ العالم على مصر  وفرنسا واسرابٌل

المتحدة وزعٌم العالم  والٌاتربٌس ال زنهاوري  المستر وقام. مرٌكا نفسها وقفت ضدهم  ولكن . السوٌس وماحولها مباشرة 

وٌنسحبوا   ن ٌوقفوا القتال  واسرابٌل نذار لفرنسا وبرٌطانٌاا باصدار (دولة فً العالم ثانً  قوىوهً )، مع روسٌا  الحر

. النسحاب وكانت هزٌمة كبرى لبرٌطانٌا وفرنسا ل، فاضطروا فورا من قناة السوٌس 

.  من الوزارة حالة نفسٌة واضطر ان ٌستقٌلبصٌب  قد اٌدن مستر برٌطانٌا  وزراء ربٌس وكان

وافتتح مع مصر فاضطر  ن ٌذهب الى مصر مرارا ( اللبان)وقؾ تجارة والدي و دى قفل قناة السوٌس لفترة طوٌلة الى ت

عمبل تجارٌا مع  حد تجار مصر من األقباط ، ولكن هذا المشروع  ٌضا فشل ، ثم بعد ذلك استقر فً مصر و قام مناحل 

 .للنحل واشتؽل بذلك 

الباب لعشرات األالؾ من  توفتح ة هامة جدا ،وكقاعدة عسكري كمٌناءقامت برٌطانٌا باالهتمام بعدن بعد حرب السوٌس 

خرى ومن المناطق األ ،  لؾ  و  كثر 12من تعز وما حولها حوالً  اوخاصة من العمال الذٌن جاءووالشمالٌٌن ، ن يالجنوبً

فرٌقٌا وكٌنٌا ومالٌزٌا  تجار من كل مكان ، تجار حضارم كانوا موجودٌن فً ال وجاء.  لؾ عامل  ٌضا  12لمحلٌة ا

وسٌاسة برٌطانٌا الجدٌدة فزاد عدد السكان زٌادة كبٌرة قة مزدهرة ، طها منباعتبار عادوا الى عدن،  ندونٌسٌا وؼٌرها و

 العرب، وقل عددهم نسبٌا ، وزاد  إال بتصرٌح خاصعدن الى دخول المنعت الهنود من حٌث كانت جٌدة فً هذا الباب 

. ما كانت فً التارٌخ القدٌم وصارت عدن مٌناء الٌمن كبأعداد كبٌرة جدا ، 

 Cosmo Politan( مدٌنة عالمٌة )عدن مدٌنة كوزموبولتٌانٌة 

ومن الصٌن و، الهند افرٌقٌا وشرق الصومال ومثل عدن مدٌنة ذات تارٌخ طوٌل بالتجارة وتارٌخ متصل بأمم مختلفة ، 

الٌونان وفرنسا  منو..  (ناأل)ل الخلٌج ما ٌسمى دومو، من اٌران سر األوفٌها بعض  والحجاز والعراق ، مصروسورٌا 

. باالضافة الى االنجلٌز ولهذا كانت مدٌنة متسامحة ومنفتحة على الجمٌع 

: ال طور والبخور والطٌ  فً عدن 

 دوات الزٌنة والعطور " فً فصل  " الموروث الثقافً للمر ة العدنٌة " ذكرت الدكتورة  سمهان عقبلن العلس فً كتابها 

هـ وهو جؽرافً ومؤرخ مولده فً بؽداد ووفاته فً القاهرة وٌعتبر كتابه 298هـ وقٌل 284وفاته )  ن الٌعقوبً ".والتطٌب 
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 نه فً بعد ان زار عدن ووصفها  (البلدان) ذكر فً كتابه (البلدان من  قدم و هم المراجع الجؽرافٌة والتارٌخٌة االسبلمٌة

وهذا االستشهاد ٌحمل داللة تارٌخٌة على . ب من عدن الى سابر اآلفاق  ول ٌوم من شهر رمضان كان التجار ٌحملون الطً

فقدكانت عدن نقطة التقاء التجارة العالمٌة بٌن . تأثٌر االلتقاء الجؽرافً واالتصال التارٌخً على السلوك الثقافً للمجتمع 

جه من مناطق انتاجها فً الشرق الى ومعبرا مهما من معابر تجارة البخور المت. المحٌط الهندي وموانا البحر المتوسط 

مراكز استهبلكها فً الؽرب كما كان إلطالة عدن على البر االفرٌقً هو األخر صورة  خرى من صور التواصل 

. وشكلت عبلقات االتصال بأطراؾ المحٌط الخارجً إثراء للتجارب والخبرات المختلفة . الحضاري بكل  بعادها 

زانها واعادة انتاجها بصورة ثقافٌة ومسمٌات و نماط جمالٌة متنوعة ومؤثرة فً السلوك واستطاعت الذاكرة الشعبٌة اخت

. البشري 

. للمركبات العطرٌة بمختلؾ انواعها عبلقة وارتباط وثٌقان بالبٌت العدنً ، الذي ال ٌخلو من استخداماته المختلفة لها 

ر واألطاٌب ، خاصة و ن عدن قد وصفها المرزوقً الذي وٌعود ارتباط عدن بها الى جذور تعامل هذه المدٌنة مع البخو

جمٌعا ٌعبأ فٌها ، حٌث ٌخرج منها تجار البحر محملٌن ( نوع من الطٌب)عاش فً القرن الخامس للهجري بأن طٌب الخلق 

. بالطٌب العدنً المعمول فٌها ، والذي ال ٌحسن عمله اال  هلها 

من سابل العطر العودي وحبٌبات العنبر ، وعطر جوهر المسك  ٌتكون : ومن العطور الممٌزة ، عطر الؽالٌة 

وفً عدن  نواع  خرى من العطور ، و صبحت جزءا من التراث الجمالً للمر ة العدنٌة ، من  هم هذه العطور اعداد الطٌب 

فل والظفري ، بأنواعه ، الذي ٌصنع من المحلب األبٌض وملبس الطٌب ، وجوز الهند ، وزهرة الكافور ، والهٌل والقرن

وتسمى المرحلة األولى من اعداد هذا الطٌب بالذرٌرة ، والتً تعتبر صنفا من  صناؾ الطٌب المجموع . ومسك الطٌب 

طٌبت رسول هللا صلى : " وقد جاء ذكرها فً حدٌث السٌدة عابشة رضً هللا عنها عندما قالت . والمخلوط بصورة جافة 

ٝأٓخ  .جن هذا المسحوق بالعطور فإنه ٌصبح طٌبا  ما إذا عُ . بخاري ومسلم ال خرجه "  هللا علٌه وآله وسلم الحرامه بذرٌرة

كَحُ ٖٓ كٞص حُؼ٘زَ ٝٛٞ ٣ٌؼَ ك٢ حٝٛٞ )ٝحُؼ٘زَ ( ٝٛٞ حكَحُ ٖٓ ؿيس ؿِحٍ حُٔٔي )ٝكٜٞ ٣ٜ٘غ ٖٓ حُٔٔي  س٤١ذ حُـخ٢ُ

ًٔخ ٠٣خف ( ٝؿي ك٢ ؿ٣َِس ٓوطَٟ ح٤٘ٔ٤ُشٝٛٞ حكَحُ ٖٓ ه٢ حُِرخى ه٢ ًز٤َ ١)ٝحُِرخى ( ٓٞحكَ ػيٕ ح٠ُ ػٔخٕ ٝٓوطَٟ 

ٍ ٖٓ ػيٕ ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ٛيّ ٝهي حٗظَٜ ك٢ حُؼخُْ حُوي٣ْ ًٝخٕ ١ُ .  ح٤ُٚ ح٣َُخك٤ٖ ٝػطَ حُؼٞى ٝحُلَ ٝح٤ُخ٤ٖٔٓ ٝحٍُٞى 

 .٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٣لذ ٤١ذ حُـخ٤ُش 

حٛش ٗـي ٝحُلـخُ ، ًٔخ حٗظَٜص حُؼ٤خد حُٔظ٤ِٔس حُظ٢ ٝهي حٗظَٜص ح٤ُٖٔ رظٜي٣َ ح٤ُٔٞف ح٤٘ٔ٤ُش ح٠ُ رو٤ش حُزالى حُؼَر٤ش ٝم

ػ٠ِ أَٛ ٗـَحٕ حُـ٣ِش حُظ٢ طظ٠ٖٔ حُؼ٤خد هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٝهي كَٝ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ )ًخٗض طٜيٍ ٖٓ ٗـَحٕ 

( حُو٤ٔٚ حُؼٞد ٛٞ حُؤخٕ ٤ُْٝ ) ٝػ٘يٓخ طٞك٢ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ طْ طٌل٤٘ٚ رؼالػش أػٞحد ( حُٔ٘ٔٞؿش ٛ٘خى 

(  ٢ٛٝ ٖٓ ٓ٘طوش ه٣َزش ٖٓ طؼِ رخ٤ُٖٔ) ٓل٤ُٞش 

 ك٢ هخُض ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ ًل٘ظْ ًْ ك٢ كوخٍ ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ رٌَ أر٢ ػ٠ِ ىهِض ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض ػخث٘ش ػٖ

أهَؿٚ حُزوخ١ٍ "    ػٔخٓش ٝال ه٤ٔٚ ك٤ٜخ ٤ُْ ٓل٤ُٞش ر٤ٞ أػٞحد ػالػش

 

  

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=797&idfrom=2282&idto=2572&bookid=52&startno=139#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=797&idfrom=2282&idto=2572&bookid=52&startno=139#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=797&idfrom=2282&idto=2572&bookid=52&startno=139#docu
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: الفص  ال انً 
أسرتً وب ض الحواد   
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: ن علوي البارجدي السٌد حامد  

وكان والدي موجودا مع جدي السٌد حامد بن علوي البار الذي كان تاجرا  1947الى  1939هذه المرحلة األولى ، من  

جدي ألمً .. وكان لدٌه منزٌل كبٌٌر فً عدن وقد بنى هذا البٌت من قبل ، و مً من بٌت الصافً وكان لدٌهم تجارة جٌدة 

الصافً ، وكان عندهم  ٌضا منزل كبٌر فً منطقة اسمها الزعفران ، هذه المنطقة كانت  ابن  حمد(عبٌد)السٌد عبد هللا 

. مشهورة بتجارة الزعفران قدٌما ، ولها تارٌخ طوٌل 

.. وكان والدي مع بعض اخوانه ٌعٌشون فً بٌت جدي الكبٌر وُجعل الدور األرضً الستقبال الضٌوؾ والمكاتب  

:  ثل فٌه ثبلث شخصٌات وقد كان جدي شخصٌة معروفة وتتم 

 

سنة  84وقبل وفاته ببضعة  شهر وعمره آنذاك  1961( الساد)هذه صورة جدي حامد علوي البار فً القاهرة بعد اجراء عملٌة الماء االبٌض 

ولم ٌذهب فً حٌاته الى طبٌب  سنان قط لكثرة استعماله بالسواك وكان محتفظا بجمٌع  سنانه   

تجار الحضارمة السادة ، وكانت له تجارة فً اندونٌسٌا وسنؽفورة ، وبعدها حّول الان تاجرا من انه ك: الشخصٌة االولى  

. تجارته الى الحبشة ، وبصفته هذه كان ٌجمع بعض االموال 

 .كان ٌنفق على بعض مشارٌع المساجد والمدارس: والشخصٌة الثانٌة  

دٌنته الخرٌبة فً دوعن فً حضر موت والتً  شرؾ علٌها شٌخ الكاؾ فً م بن وكان قد  سس مدرسة مع السٌد  بو بكر

العبلمة الحبٌب عبد هللا بن طاهر الحداد 
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 حبٌب عبد هللا بن طاهر الحدادشٌخ الكاؾ وعلى ٌساره الداعٌة العبلمة ال بن عبد الرحمنجدي فً الوسط وعلى ٌمٌنه السٌد 

سنة مكث عنده ثبلث  12وساهم فً االنفاق على رباط شٌخه الحبٌب علً الحبشً ، الذي  خذه ورباه منذ كان عمره  

سنة بد  فً صبلة قٌام اللٌل ولم ٌتركها حتى مات وهذه هً شخصٌته الثالثة فً كثرة العبادة  12سنوات تقرٌبا ، ومن سن 

العلماء وحضور مجالسهم حتى كان ٌعد منهم رؼم  نه قلٌل الكبلم  ، و خذ الفقه والدراسات الدٌنٌة واالتصال بكبار 

..  ، وكانت من  هم الكتب عندهم كتب االمام الؽزالً واالمام عبد هللا الحداد (  الزهد الحقٌقً)والتصوؾ 

ه مسجد العٌدروس فً  على عدن كل لٌلة وكان الناس ٌتحدثون عن صوت العصا التً ٌحملها جدي وهو فً طرٌقه باتجا

من الساعة الثالثة بعد منتصؾ اللٌل ، الى  ن ٌصلً الفجر و شروق الشمس، ثم ٌعود للمنزل  وبعدها ٌرتاح قلٌبل ، وٌتناول 

. الفطور ومن ثم ٌبد  عمله التجاري 

فرض علٌهم الضرابب الشدٌدة ، فلما وكانت هناك مشكلة بٌن التجار العرب وحاكم الحبشة  الملك هٌبل سبلسً  ، الذي 

ذهبوا واشتكوا عنده لم ٌسمع لهم ، ثم عاودوا الذهاب الى الملك هٌبل سبلسً وكان جدي ٌتر س الوفد ، ولما رآه الملك قال 

تً ووافق على المقترحات ال.. فلعله السٌد حامد البار( صلى هللا علٌه وآله وسلم )اذا كان  حد منكم ٌنتسب الى رسولكم : 

. قدمها ، وخّفض لهم  الضرابب التً كانت علٌهم وخرج الوفد التجاري مسرورٌن 
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  رٌترٌا والحبشة وجدي فً الصؾ األول فً الصورة فً صورة ألعٌان الجالٌة العربٌة

 فً عدة مشارٌع خٌرٌة ودعوٌة وؼٌرها ، كذلك كان له نفس الدور فً  ندونٌسٌا (  رٌترٌا)را وكان له دور فً الحبشة و سم

 

علوي البار مع مفتً القدس وفلسطٌن السٌد  مٌن الحسٌنً الذي قاوم االنجلٌز والٌهود منذ العشرٌنات من القرن بن صورة لجدي السٌد حامد 

مسلمٌن ضد هؤالء الٌهود والسٌاسة االنجلٌزٌة المتأمرة معهم وقد قام عدد من اسرة الحسٌنً العشرٌن والذي كان له دور بارز فً استنهاض ال

فلسطٌنٌة المشهورة بمقاتلة االنجلٌز والٌهود وٌبدو ان هذه الصورة كانت فً اندنوسٌا الذي ذهب الٌها السٌد االمٌن الحسٌنً الذي دعم الحركة ال

ناك بالشخصٌات البارزة من العرب الحضارم وفً الصورة ٌظهر ثبلثة منهم  وهم جدي السٌد حامد بن المقاومة لبلنجلٌز وللٌهود وقد اجتمع ه

علوي البار والسٌد محمد ضٌاء شهاب والسٌد علوي بن محمد المحضار  

م وكان والد جدي السٌد علوي بن عبد هللا البار ٌشتؽل  ٌضا بالتجارة واشتكى الى بعض شٌوخه  نه ٌكسب فً كل مرة ول

الى البصرة والمعروؾ  ن البصرة ببلد النخل  عدنٌخسر قط فأشار علٌه بعض التجار من  ًصحابه  ن ٌبعث بالحصٌر من 

ولكن  راد هللا سبحانه وتعالى عكس ذلك ، فقد حصل حرٌق كبٌر فً مخازن بٌع الحصٌر . وببلد الحصٌر فبلبد  ن ٌخسر 

 والناس تبحث عن الحصر واشتروها بثمن ؼالً فتعجب جدي من فً البصرة وما وصلت بضاعة جدي الحبٌب علوي اال

. ذلك ولكن شٌوخه  وصوه بتصدق بجزء كبٌر من  رباحها وكذلك فعل 

وكان للحبٌب علوي ثبلثة من األبناء هم محمد وعبد هللا وحامد وكان عمل هؤالء االخوة مشتركا ولكن الحبٌب محمد 

. هما فً دوعن فأوكبل العمل كله الخٌهما حامد فقام بهذا الدور خٌر قٌام والحبٌب عبد هللا تفرؼا للعبادة فً وطن

أحمد الصافً  ( عبٌد )وفاة جدي امً السٌد عبد هللا 

أكٔي حُٜخك٢ ٓغ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌ٘ٞ ٖٓ أ١ َٓٝ ، ًٝٛزض ٝحُيط٢ ٣ُِخٍطٚ ( ػز٤ي)ٝحًًَ ٝكخس ؿي١ أل٢ٓ ح٤ُٔي ػزي هللا      

أٓخّ حٍُِٔ٘ ( أ٣ٌٍش/ ٣ًَٝض )ؿجض ٓغ ٝحُي١ ألهٌٛخ كٞؿيص ؿي١ ػز٤ي ؿخُٔخ ػ٠ِ هؼخىس ٣ُٝخٍس حهٞطٜخ ٝرؼي حُٔـَد 

ٓطال ػ٠ِ حُ٘خٍع كِٔٔ٘خ ػ٤ِٚ أٗخ ٝٝحُي١ ػْ ًٛزض إلك٠خٍ أ٢ٓ ، ٝك٢ حُلـَ ٛلٞص ػ٠ِ ٣َٛن أ٢ٓ ٝرؼٞ حُ٘ٔخء 

كوي كِٗض ػ٤ِٚ ألٗٚ ًخٕ ىحثٔخ ( ٓش ٓخ ر٤ٖ حُوخٓٔش ٝحُٔخى) ٝكٜٔض إٔ ؿي١ هي طٞك٢ كـؤس ك٢ ٗلْ ح٤ُِِش ، ٍٝؿْ ٛـَ ٢٘ٓ

.  ٣ال١ل٢٘ ًِٝٔخ أٍُٝٙ ٣ؼط٢٘٤ ٍٝر٤ش ًخِٓش ٝكِٟٞ حُِزٖ ٝرؼٞ حُل٣ِٞخص حُٜ٘ي٣ش حألهَٟ ، حُظ٢ ًخٗض ٓ٘ظَ٘س ك٢ ػيٕ 

، فباع البٌت (ال  دري ما السبب ألنً كنت صؽٌرا آنذاك )وقرر جدي السٌد حامد بن علوي البار  ن ٌبٌع بٌته فً عدن 

. والده بعضهم فً الحبشة وبعضهم فً  ماكن  خرىوبقى  
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( روش٠اخ ٚخٛاغش ِٓ إٌّضي ٚاٌؽاسج)انتقا  والدي الى منز  آخر باَلٌجار    

ٝحٗظوِ٘خ ح٠ُ ٍِٓ٘ آهَ رخال٣ـخٍ ك٢ حُلخٍس  والدي فً عدنرؼي حٕ رخع ؿي١ ر٤ظٚ حٌُز٤َ ٝحٗظوَ ح٠ُ حُلز٘ش ٝؿ٤َٛخ رو٢  

ك٤ٜخ ٓٔـي رخ٤َٜٗ، ٝهي هخّ ٝحُي١ رلظق ػَٔ ك٢ طـخٍس حُِزخٕ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٢ ٖٓ حُٜٞٓخٍ حُظ٢ ( كخٍس ح٣َُ٘ق)حُٔـخٍٝس 

.  حٌث كانت له سوق طٌبة هناك ٣ٜٝيٍ ح٠ُ َٜٓ،

وهو ٌكبرنً بسنتٌن  و ثبلث المولود فً دوعن قد  تى به ىهِض حُٔيٍٓش حالرظيحث٤ش ٝؿخء أه٢ أكٔي   1947ّٝك٢ أٝحهَ 

ه توفٌت وهو طفل رضٌع وربته جدتً هناك وبقى فً قرٌة الخرٌبة فً دوعن ودرس فً الوالد من دوعن ألن والدت

وفً . مدرستها  لكن هذه المدرسة كانت بسٌطة ، و راد الوالد ان ٌلتحق بمدارس عدن ألنها  فضل بكثٌر من مدارس دوعن

ة من المنزل كان فٌها مستشفى لؤلمراض الٌوم التالً بعد وصوله الى عدن  خذته لٌشاهد معالم مدٌنة عدن وبد ت بتلة قرٌب

الصدرٌة  على التلة ، وهً مطلة على كرٌتر نفسها ، وفجأة قامت مظاهرات ضخمة و عداد كبٌرة من الناس وتدافع كبٌر 

فانفلت من ٌدي ، كان عمري فً ذلك الوقت سبعة سنوات و شهر وهو فً التاسعة  و العاشرة ، وذهبت  بكً إلى البٌت لقد 

ساعة ، فكٌؾ  فقده؟ وكان ذلك شًء مرعبا بالنسبة لً وكنت  ٌضا خابفا  24خً فجأة ، ولم  عرفه اال منذ  قل من فقدت  

كثٌرا لوجود مظاهرات ضخمة فخرجوا بسرعة وبحثوا عنه حتى وجدوه ، وكان هناك إطبلق نار الوالد قلق ومن والدي ، 

اك فوضى شدٌدة ، ومن الممكن  ن ٌصٌبه مكروه ، وبفضل هللا كانت هنووتدافع شدٌد واحراق  ماكن الٌهود بالذات ، 

. وعاد الى البٌت و خذته  مً ، وكانت  مه الثانٌة ذى سبحانه وتعالى وجدوه قبل  ن ٌصاب بأي 

ًٝخٕ ٝحُي١ ٣يٍر٘خ ػ٠ِ ك٠ٍٞ طـخٍس حُِزخٕ ٤ًٝل٤ش َٗحثٚ ٖٓ حُٜٞٓخٍ ػْ طٜل٤ظٚ ٝط٤٤ِٔٙ ح٠ُ ىٍؿخص ػالع ٝطؼزجظٚ ، 

 َْ ٝهي هخّ حُٞحُي ٍكٔٚ هللا . آٍخُٚ ح٠ُ َٜٓ، ًٝخٕ ٓوِٕ حُِزخٕ ٛٞ حُيٍٝ حُٔل٢ِ ٖٓ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ حٓظؤؿَٙ حُٞحُي ٖٝٓ ػ

ًٝخٕ ػ٤ِ٘خ حٕ ٗل٠َ أٗخ ٝأه٢ أكٔي ح٠ُ حٍُِٔ٘ هزَ ٛالس حُٔـَد ( ريٕٝ طـ٣ٞي)رظي٣ٍٔ٘خ ك٢ حٍُِٔ٘ ٤ًل٤ش هَحءس حُوَإٓ 

ًٔخ ًخٕ ٣ٜلز٘خ ح٠ُ حُٜالس ك٢ . حُٞحُيس ٝحألهٞحص كظ٠ هظٔ٘خ حُٜٔلق  ٢ِٜٗٝ ٣ٞٓخ ٖٝٓ ػْ ٗوَأ حٍُٞى حُوَآ٢ٗ ٓغ

حُٔٔـي ٝهخٛش ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ ك٤غ ًخٕ ٢ِٜ٣ رخُ٘خّ آخٓخ ػَ٘ ًٍؼخص ٖٓ ٛالس حُظَح٣ٝق ك٢ ٓٔـي ح٤ُ٘ن ػزي هللا 

ٗظَٜ رؼِْ حُلي٣غ ، ُٝٔخ ًخٗض حُؼخٓٞى١ ٓغ ح٤ُٔي ػ٢ِ ػزي هللا حُٜخك٢، ٝٛٞ حرٖ حُؼالٓش ح٤ُٔي ػزي هللا كخٓي حُٜخك٢ ح١ٌُ ح

ًٝحص ٤ُِش ُْ ٣٘ز٢ٜ٘ أه٢ كوَؿٞح ؿ٤ٔؼخ  ٝأهلَ حُٔٔـي . حُٜالس ٣ٞ١ِش ً٘ض أك٤خٗخ أٗخّ ك٢ ٓئهَس حُٔٔـي كظ٠ طظْ حُٜالس

ٝأٗخ ٗخثْ ٝٛلٞص ٝحُٔٔـي ٓولَ ٝٓظِْ كبٍطؼزض ، ٌُٖٝ ٣زيٝ إٔ َٛحه٢ ؿؼَ أكي ػٔخٍ حُٔٔـي ٣ٔٔؼ٢٘ ٣ٝؤط٢ ُلظق 

. حُزخد ٝأٗو٢ٌٗ

ًٝ٘ض أٗخ ٝأه٢ ِٗؼذ ك٢ حُلخٍس رٌَس حُويّ ٝؿ٤َٛخ ٓغ أ١لخٍ حُلخٍس ، ُْٝ طٌٖ ح٤ُٔخٍحص ًؼ٤َس ًٔخ ًخٕ ٗظخّ حٍَُٔٝ ٣ٔٔق 

    No)ٗٞ حٕ ط١َ .. رخطـخٙ ٝحكي كو٢ ، كبًح ىهِض ٤ٓخٍس رخالطـخٙ حُٔؼخًْ رخُوطؤ ٣وق أٓخٜٓخ حأل١لخٍ ٛخثل٤ٖ ٗٞ حٕ ط١َ 

Entry )ٕطٌٖ ٛ٘خى كٞحىع طًٌَ ك٢ ًَ ػيٕ ال٠ٗزخ١ حُ٘خّ ٝحٍَُٔٝ ٝهِش ػيى . ٓلخد كٍٞحك٠٤طَحُٔخثن ا٠ُ حال ُْٝ

. ح٤ُٔخٍحص

ًٝخٕ ك٢ حُلخٍس ٗـخٍ ٍٜٓ٘ٞ ٛٞ حُلخؽ ٛخُق ػٞٝ حٗظَٜ ك٢ ٛ٘غ حُزَح٤َٓ حُو٘ز٤ش حٌُز٤َس حُظ٢ ًخٗض طـَٛخ حُـٔخٍ ،  

ًٝخٕ حُلخؽ . طوّٞ حُزِي٣ش رب٣ٜخٍ ح٤ُٔخٙ ح٠ُ ؿ٤ٔغ حُز٤ٞص ٝحُظ٢ ًخٕ ٣ؤهٌٛخ حٍُٞحىٕٝ ح٣ٌُٖ ٣ٍٞىٕٝ حُٔخء ا٠ُ حُز٤ٞص هزَ إٔ

ٛخُق ٗـخٍح ٓخَٛح ٍٝؿال ٛخُلخ ، ًَٝ ٛالطٚ ك٢ ٓٔـي رخ٤َٜٗ ٣ٝلغ حأل١لخٍ ػ٠ِ حٌُٛخد ح٠ُ حُٔٔـي ُِٜالس ًٝؼ٤َح 

. ٓخ ٣ؼط٤ْٜ رؼٞ حُل٣ِٞخص ط٘ـ٤ؼخ ُْٜ ، ًٔخ ًخٕ ٣ِٜق ر٤ٖ حُٔظوخ٤ٖٔٛ ًٝخٕ ُٚ هيٍس ػـ٤زش ػ٠ِ حإلٛالف
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ًٝ٘ض هي ٝكَص ٓزِـخ ر٤ٔطخ ٖٓ َٜٓٝك٢ ح٢ٓٞ٤ُ ١ِٝزض ٖٓ حُلخؽ ٛخُق إٔ ٣ٜ٘غ ٢ُ ىٝالرخ ٛـ٤َح ٣ٌٖٔ هلِٚ ُز٤غ 

. حُل٣ِٞخص ، ٝرخُلؼَ هٔض رٌُي حَُٔ٘ٝع ٝٗـؼ٢٘ ػ٠ِ ًُي ٝحُي١

ؿطٞح ػ٤ِٚ ُيكغ ٓخ ٖٝٓ حُطَحثق حُظ٢ كيػض ك٢ أػ٘خء ٌٛٙ حُلظَس إٔ حُظـخٍ حُٜٞٓخٍ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ز٤ؼٕٞ حُِزخٕ ُٞحُي١، ٝ 

حٗظَحٙ ْٜٓ٘ كٍٞح ، ٝك٢ حكيٟ حَُٔحص ُْ ٣ٌٖ ػ٘يٙ ٓخ ٣ٌل٢ ٖٓ حُٔخٍ ٝأٍحى إٔ ٣وَؽ ٖٓ حٍُِٔ٘ كِْ ٣ٌٖ أٓخٓٚ اال إٔ ؿ٤َ 

ٝكخِٗش حُظْ٘ ٠َٓٝد ( ح١ٍُٞ٘)ٝحُؼٔخٓش ٝهَؽ رِزخّ حُظْ٘ َٓطي٣خ حَُٔٝحٍ حُو٤َٜ( حُؼٞد)ػ٤خرٚ حُٔؼظخىس ٢ٛٝ حُولطخٕ 

ّ  كظ٘ٞٙ هخ٢ُ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٢ أك٤خٗخ رٌٜٙ حٍُٜٞس ، ٝهَؽ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ُٝٔخ ٓؤُٞٙ أ٣ٖ ح٤ُٔي ػ٢ِ أٗخٍ ر٤يٙ حُظْ٘ ًَٝس حُظٖ

.  ح٠ُ حٍُِٔ٘ ، ٝهَؽ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ًٝٛذ ُِؼذ حُظْ٘ ، ُٝٔخ طؤهَ طلَهٞح

طْ٘ ، ًٝخٕ ٍٝؿْ كَٛٚ ػ٠ِ حُؼزخىس ٝهَحءس حُوَإٓ ُٝزْ حُؼٔخٓش ٝحُولطخٕ ، ًخٕ أ٠٣خ ك٣َٜخ ػ٠ِ ح٣َُخٟش ُٝؼذ حٍ

أكي حألػ٠خء حُزخ٣ٍُٖ ك٢ ٗخى١ حُظْ٘ حُؼي٢ٗ ، ح١ٌُ ْٟ ٓـٔٞػش ٖٓ أر٘خء ػيٕ ْٜٝٓ٘ أهٞح٢ُ ، ٝحٌُٔخ١ٝ ٝحُز٢ٓٞ٤ ٝػزي 

هللا رٖ ٛخُق حُٔل٠خٍ، ٝهِق كٖٔ ػ٢ِ  ، ٝٓـٔٞػش أهَٟ ٖٓ حُٜ٘ٞى ٝحُٜ٘يّٝ ، ٝح٠ْٗ رؼي ًُي ح٠ُ حُ٘خى١ حُيًظٍٞ 

حُٞهض ، ٝٛٞ كخَٛ ػ٠ِ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ، ٝأكي حُو٤ِ٤ِٖ ٖٓ حالٗـ٤ِِ ح٣ٌُٖ ٤َ٘ٓ ٓي٣َ حُظؼ٤ِْ ك٢ ػيٕ رٌُي 

. حهظِطٞح رخُؼَد

ٝأًًَ ر٤٘ٔخ ًخٕ ٝحُي١ ٣ِؼذ ٓغ أكي حُٜ٘يّٝ ك٢ ٓزخٍحس ُٝؿ٤ش ، ً٘ض أٗخ ٝأه٢ أكٔي ٝرـخٗز٘خ ١لَ ٛ٘ي٢ٓٝ أٛـَ ٓ٘خ 

كِٔخ طٔض حُٔزخٍحس أَٓع ُٞحُيٙ !!  ٣ؤر٠ ٝٗلٖ ٠ٗـ٢ ػ٤ِٚ كظ٠ ٗ٘وٌٙ ٖٓ حُ٘خٍ كزيأٗخ ٗوٍٞ ُٚ هَ أٜٗي إٔ ال اُٚ حال هللا ، ٝحُُٞي

ٝأهزَٙ رٔخ ؿَٟ ، كـ٠ذ ٝحُي١ ٓ٘خ ٝهخٍ ٓخ ٌُْ ُٝٚ ؟ ٌُْ ى٣ٌْ٘ ٢ُٝ ى٣ٖ ، ٝال اًَحٙ ك٢ حُي٣ٖ ، كوِ٘خ ُٚ ٣َٗي إٔ ٗ٘وٌٙ ٖٓ 

. ُ٘خ إٔ حالٓالّ ال ٣ٌَُٙ أكيح ػ٠ِ اطزخػٚ ٝٓ٘ؼ٘خ إٔ ٠ٗـ٢ ػ٠ِ أ١ أكي ، ٝأًي.. حُ٘خٍ، كوخٍ أٗوٌٝح أٗلٌْٔ أٝال 

ًٝخٕ ؿي١ ح٤ُٔي كخٓي رٖ ػ١ِٞ حُزخٍ ٣ٍِٝ ػيٕ ٖٓ ك٤ٖ ح٠ُ أهَ، ٝك٢ اكيٟ حَُٔحص أَٓٗخ حُٞحُي أٗخ ٝأه٢ إٔ ٌٗٛذ 

ٗلوٚ ٤ٗجخ كِٔخ ً٘خ ٛـخٍح ك٢ حُٖٔ ،  ُْ .. ُوَحءس ًظخد ريح٣ش حُٜيح٣ش ُالٓخّ حُـِح٢ُ ػ٠ِ ؿي١ ، ًُٝي ك٢ كظَس اؿخُس ٓي٤ٍٓش 

ٓٔخ ٛٞ ٌٓظٞد ك٢ ريح٣ش حُٜيح٣ش ، ُْٝ ٗٔظطغ إٔ ٌَٗٔ حٌُظخد ٍؿْ ٛـَ كـٔٚ ، ٝٓٔق ُ٘خ ؿي١ رخالٗوطخع ػٖ حُوَحءس 

. ٝحٌُٛخد ح٠ُ حُِؼذ

٣ٝوطذ ك٤ٚ ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ( ٝٛٞ أكي أ٤ُٝخء ػيٕ حٌُزخٍ ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ )ًخٕ ٝحُي١ ٣ؤهٌٗخ ُٜالس حُـٔؼش ك٢ ٓٔـي حُؼ٤يٍّٝ 

ٓش رخٍُػش ، ًٝخٗض ُٚ هيٍس ػ٠ِ حٗظوخى حألٟٝخع حالؿظٔخػ٤ش ٝرؼٞ حُٔوخُلخص حُي٤٘٣ش حُظ٢ طلَٜ ك٢ رخك٤ٖٔ ٓي٣َ ٓيٍ

ًٔخ ًخٕ ٣ٍِٝ حُٔٔـي رؼٞ حُؼِٔخء ٖٓ ك٠َٓٞص أػ٘خء ٍَْٓٝٛ رؼيٕ ، ٝأًًَ ٝأٗخ ٛـ٤َ ك٢ ... ػيٕ ، ٣ٝ٘يى ك٢ ًُي 

٤ٓي ػ١ِٞ رٖ ١خَٛ حُليحى ، ٝأُو٠ ًِٔش رؼي هطزش حُـٔؼش، ٖٓ حُٔخىٓش أٝ حُٔخرؼش أٗٚ هي ك٠َ ٛالس حُـٔؼش حُؼالٓش حُلٌ حٍ

ٝهي ط٠ُٞ ح٤ُٔي ػ١ِٞ رٖ ١خَٛ حالكظخء ك٢ ٝال٣ش ؿٍٜٞ .  ًٝخٕ ر٤ِـخ ؿيح ُْٝ أكْٜ ٓ٘ٚ حال حُو٤َِ ، ٢ٌُ٘ٝ أػـزض ر٘و٤ٜظٚ

٣ي ٍٟخ ٝحأل٤َٓ ٤ٌٗذ ك٢ ؿ٘ٞد ٓخ٣ِ٤ُخ ، ًٝخٗض ُٚ َٜٗس ٝحٓؼش ك٢ َٗم أ٤ٓخ ٝك٢ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ٝر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٤ُٔي ٍٕ

. أٍٓالٕ ، ٝحُؼالٓش حُٔـخٛي حُٔوي٢ٓ أ٤ٖٓ حُل٢٘٤ٔ ٝؿ٤َْٛ ، َٓحٓالص ٝٛيحهخص

ٝهي كيع إٔ أُوض حُزل٣َش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ ػيٕ حُوزٞ ػ٠ِ َٜٓر٤ٖ حهظظطلٞح أ١لخال ٖٓ حُلز٘ش ُز٤ؼْٜ ، كؤٗوٌْٝٛ ٝهخٓض 

١لخٍ ٤َُػخْٛ ، ُٝٔخ ًخٗض أ٢ٓ ٝهخُظ٢ هي طٞك٤ض أٜٓٔخ حُلٌٞٓش حػطخء حُوخ٢ٟ حَُ٘ػ٢ ح٤ُٔي حُلخ٢ُٓ رؼٞ ٛئالء حأل

ٝٛٔخ ٛـ٤َطخٕ كوي هخّ ؿيْٛ ألْٜٓ ربػطخثٜٔخ حػ٘ظخٕ ٖٓ ٛئالء حُلز٤٘خص حُ٘خرخص ، رؼي إٔ ٍرخٛٔخ ٝػِٜٔٔخ ٤ٗجخ ٖٓ  حُوَإٓ 

د هخُظ٢، كٜخٍص ٝحُي٣ٖ ، ًٝخٗض حكيحٛٔخ ط٠ٔٔ َُٛحء كٌخٗض ٖٓ ٤ٜٗذ ٝحُيط٢، ٝحُؼخ٤ٗش حٜٓٔخ ؿ٤ِٔش ًٝخٗض ٖٓ ٢ٜٗ

ًَ ٝحكيس ٜٓ٘ٔخ ٓؼَ حألّ ُٜٔخ ، كِٔخ طِٝؿض أ٢ٓ حٗظوِض ٓؼٜخ أٜٓخ َُٛحء ، ًٝخٗض طٔخػي أ٢ٓ ك٢ أػٔخٍ حُز٤ض ٝك٢ طَر٤ظ٘خ، 

.  ًٝخٗض رخُ٘ٔزش ُ٘خ ؿيس ، ًٝخٕ ٝحُي١ ٣لظَٜٓخ ًؼ٤َح ُظي٣ٜ٘خ ٍٝػخ٣ظٜخ ُِٝؿظٚ ٝأٝالىٙ 

حُلز٢٘ ٢ٛٝ طيػٞ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ أػ٘خء ًُي ، ٝأك٤خٗخ طٌٕٞ ٠٣َٓش ٝػ٠ِ ٣َ١وش حُلز٘ش ًخٗض طوّٞ أك٤خٗخ رخَُهٚ 

ٝطؼخ٢ٗ ٖٓ حُل٠ٔ حُ٘ي٣يس ٌُٜٝ٘خ طوّٞ كـؤس ٝطيػٞح هللا رٌٜٙ حُط٣َوش ٢ٛٝ طيٍٝ كٍٞ حُـَكش ، ٝطظَٞٓ ا٠ُ هللا رخٍَُٓٞ 

ٗل٠ ٖٓ َٟٜٓخ ك٢ كظَس ٝؿ٤ِس ؿيح ، ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝآٍ ر٤ظٚ حٌَُحّ ، ٝهخٛش آٍ رخػ١ِٞ ٖٝٓ حُـ٣َذ أٜٗخ ًخٗض ص
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: رزًَش آٍ رخػ١ِٞ ، كولض ًٝخٕ أه٢ ٠٣لي ٣ٝوٍٞ .. ٝك٢ اكيٟ حَُٔحص هزطض ر٤يٛخ ػ٠ِ ظ١َٜ ٢ٛٝ ط٤ٜق ٣خ هللا 

..  أهٌٝى آٍ رخػ١ِٞ 

َٟ ٝالىطٜخ ًٝخٕ ك٢ حٍُِٔ٘ ٗخس ٗلِذ ٜٓ٘خ حُِزٖ ًَ ٣ّٞ ًٝ٘خ ٗٔؤٍ حُٞحُيس ٤ًق ؿج٘خ ؟ كِٔخ كِٔض حُ٘خس ُٝٝيص ؿؼِظ٘خ ٗق

كٌخٗض طٔو٤٘خ ( ٛٞ حُِزٖ ح١ٌُ طلَُٙ حُظ٢ ٟٝؼض كِٜٔخ ٖٓ حٗٔخٕ حٝ ك٤ٞحٕ )ًٝخٗٞح ٣ؼَكٕٞ ه٤ٔش حُِزخ . ٝهخُض ٌٌٛح ؿجظْ 

. ٓ٘ٚ حُٞحُيس

ًٝخٗض حٗـخٍ حٍُِٔ٘ ًؼ٤َس ك٤غ ُْ طٌٖ ٛ٘خى ٓطخرن كي٣ؼش ٝال ػالؿخص ك٤لظخؿٕٞ ُِطزن ٤ٓٞ٣خ ًٝخٗٞح ٠٣طَٕٝ ُظ٘ـ٤َ 

هخ٢ٟ ٤ٓٞ٣خ  ًٝخٕ حُطزن حٍٝ حالَٓ رخاله٘خد ػْ طلٖٔ ٝٛخٍ رخُللْ ح١ٌُ ٣زخع رؤ٤ًخّ ًز٤َس طلِٜٔخ حُـٔخٍ ٛز٢ ٣ؤط٢ رخُْ

. ًٝخٕ ٣وِٕ ك٢ حٍُِٔ٘ رٔخ ٣ٌل٢ ػيس أَٜٗ ًٝخٕ ٣ٔظويّ ُِطزن ٌُُي ، ٝٛ٘خى ٓوِٕ ُِٔٞحى حُـٌحث٤ش ٓؼَ حَُُ ٝحُيه٤ن

ػيس ُٞحُيط٢ ك٢ أٗـخٍ حٍُِٔ٘ حٜٓٔخ َٓؿخٗش ، ًٝخٕ ػ٠ِ حُٜـخٍ ٖٝٓ حُطَحثق إٔ ًخٗض ُي٣٘خ آَأس حك٣َو٤ش طؼَٔ ًٔٔخ

ُٝٔخ ًخٗض .. ٝال ٣زيٝ أٗٚ ًخٕ ُٜخ أَٛ أٝ أهخٍد ك٢ ػيٕ ، ًٝخٗض ىحثٔخ ٓو٤ٔش ك٢ حٍُِٔ٘ ( ... ٣خ أ٢ٓ َٓؿخٗش)ىحثٔخ ٣٘خىٝٛخ 

ٖٓ أكي حُـٖ ، ًٝخٕ ُٜخ ٤ُِش ك٢ ًز٤َس ك٢ حُٖٔ ُْٝ طظِٝؽ ه٢ كوي أطخكض ُٜخ حألٓخ٤١َ حُ٘ؼز٤ش إٔ طظو٤َ أٜٗخ ٓظِٝؿش 

حالٓزٞع طٜؼي ح٠ُ حُٔطٞف ٝطولَ حُزخد ٝطظ٣ِٖ ٝطظؼطَ كظ٠ طِظو٢ رِٝؿٜخ ٖٓ حُـٖ ، ًٝخٗض حُٞحُيس طّ٘يى ػ٤ِ٘خ إٔ ال 

. ٜٗؼي أريح ح٠ُ حُٔطٞف ك٢ طِي ح٤ُِِش

َّ رخُ٘ٔزش ُٜخ حالٌٗخ٤ُخص حُ٘ل٤ٔش ،  حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طليع ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٣ٝزيٝ إٔ ٌٛح حُلَ ك٢ حُِٝحؽ ٖٓ أكي حُـٖ هي ك

. ٖٓ ػيّ حُِٝحؽ ، ًٝخٕ ٌٛح كال ٤َٟٓخ ُِـ٤ٔغ 

 ٚاٌذٞ ٚاٌطة ٚاألغثاء 

 
ح هللا طؼخ٠ُ ٝح١ٌُ ًخٕ ٣ؼظزَ ؿي١ ٤ٓي ٍّكٔٚٓغ حُؼالٓش حُيحػ٤ش هلل رخُلٌٔش ٝحُٔٞػظٚ حُلٔ٘ش حُلز٤ذ ػزي حُوخىٍ حرٖ حكٔي حُٔوخف ٍٛٞس ُِٞحُي 

 كي ٤ٗٞهٚ كخٓي رٖ ػ١ِٞ حُزخٍ أ

ًٝخٗض حُؼخثالص ك٢ ػيٕ . ًخٕ ٝحُي١ ٍكٔٚ هللا ٣لذ حُطذ ٝحأل١زخء ُٝٚ ح١الع ٓليٝى ػ٠ِ حُطذ حُ٘ؼز٢ حٍُٔٞٝع 

. الٗ٘ـخٍ ٍد حألَٓس ُِؼَٔ ٝحٗ٘ـخٍ أ١لخٍ حألَٓس رخُيٍحٓش (. حُلخؿخص ٖٓ حُٔٞم)طٔظويّ ٛز٤خٕ َُ٘حء حُٔوخ٢ٟ 

. حٝحٓظويحّ حُٜز٤خٕ ًخٕ ٓ٘ظَ٘ح ك٢ حُلـخُ أ٣ٞ

ٗظ٤ـش ٤ْٜ٘ٓ كلخس ك٢ حُٔ٘خ١ن ( Mycosisٗٞع ٖٓ حُلطٍٞ ٝحُزٌظ٣َخ )ًٝخٕ رؼٞ ٛئالء حأل١لخٍ ٜٓخرخ رخُلط٣َخص  

( Madura foot)ٝهي حٗظَٜ ك٢ حُٜ٘ي َٓٝ ٣ؼَف رخْٓ هيّ ٓخىٍٝح ( ؿٔغ كطَ)ح٣َُل٤ش حُظ٢ طٌؼَ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُلطٍٞ 

ًظ٘ق رؼي ًُي ك٢ حُٔ٘خ١ن حالٓظٞحث٤ش ك٢ أ٤ٓخ أُٝ   1842ٍس ػخّ ٗٔزش ح٠ُ حُٔ٘طوش حُظ٢ أًظ٘ق ك٤ٜخ ٌٛح حَُٔٝ ألٍٝ ّ

.  ٝٛٞ ٗخىٍ حُليٝع ؿيح ك٢ حُٔ٘خ١ن حُزخٍىس ... ٝأك٣َو٤خ ٝؿ٘ٞد حُٞال٣خص حُٔظليس 
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ٝرؼي ( ٓظَٜ)كوي ًخٕ حُٜز٢ ح١ٌُ ٣ؼَٔ رُِٔ٘٘خ ٜٓخد رٌٜح حَُٔٝ كؤهٌٙ ٝحُي١ ح٠ُ ٛي٣وٚ حُطز٤ذ حُيًظٍٞ َِٓٛ 

. ُٔٔظ٘ل٠ ٝحؿَحء ػ٤ِٔش رظَ ُويٓٚ كلٜٚ هٍَ حىهخُٚ ح

 

   
هيّ ٓخىٍٝح  

 
 

 2018ٝك٢ حُٞهض حُلخَٟ . ٝك٢ ًُي حُٞهض ك٢ ريح٣ش حُو٤ٔٔ٘خص ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ػالؽ ٓظٞكَ ُٔؼَ ٌٛٙ حُلخالص ٟٓٞ حُزظَ 

هيّ ٖٓ حُلطٍٞ طٞؿي ػيس ػالؿخص ٌُٜٙ حُلطٍٞ ٝهخٛش اًح ُْ طَٜ ح٠ُ ػظخّ حُويّ ، ٝٓغ ًُي طلظخؽ ا٠ُ حُـَحكش ُظ٘ظ٤ق حٍ

ٝأٓخ حًح َٝٛ حَُٔٝ ا٠ُ ػظخّ حُويّ كال ػالؽ . ٝط٘ؼزخطٜخ ، ػْ طؼط٠ ٠ٓخىحص حُلطٍٞ رخإلٟخكش ا٠ُ ح٠ُٔخىحص حُل٣ٞ٤ش 

. ُٜخ اال رظَ حُويّ 

 

ٝهي ٍكٞ ٝحُي١ رظَ هيّ ٌٛح حُٜز٢ ح٤ٌُٖٔٔ ٝهٍَ ػالؿٚ ر٘لٔٚ ، ًٝخٕ ٣ؤط٢ ر٘ٔغ  حُؼَٔ ٝر٤خٝ حُز٤ٞ ٠٣ٝؼْٜ ػ٠ِ 

َّ ٝحُٜزَ ٍٝرٔخ رؼٞ حألى٣ٝش حألهَٟ ، ٝػ٘يٓخ ٣زَى حُو٢٤ِ ٠٣غ ػ٤ِٚ حُؼَٔ ػْ ٣٘ظق حُـَف  حُ٘خٍ ػْ ٣ٜذ ػ٤ِٜخ حُٔ

ٝرل٠َ هللا . ٠٣ٝغ ػ٤ِٚ ٌٛح حُو٢٤ِ ٠٣ٝٔيٙ رخُ٘خٕ حُٔؼوْ ٣َٝرطٚ ، ٝحٓظَٔ ػ٠ِ ًُي أًؼَ ٖٓ َٜٗ رظزي٣َ ح٠ُٔخى ٤ٓٞ٣خ

ُٗل٢َ حُٜز٢ ، ٝٛٞ أَٓ ٌَٓٛ ُْ ٣ويّ  . ٍٙ أكي ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

  
وكان صدٌق والدي الدكتور مزهر ٌعمل فً مستشفى عدن فً كرٌتر نفسها كما له عٌادة خاصة ٌعمل فٌها فً المساء ، 

رؼم  ن تخصصه فً طب العٌون ، ولكنه كان ٌعمل فً جمٌع  نواع الجراحات فً المستشفى . وٌداوي جمٌع األمراض 

. ولٌس فً جراحة العٌون فقط 

وكان على . الج جمٌع األمراض االخرى فً عٌادته الخاصة ، ولم ٌكن هناك اختصاصٌون إال فٌما ندر كما  نه كان ٌع

. الطبٌب  ن ٌعمل فً جمٌع مجاالت الطب 

فطلب والدي الدكتور مزهر لزٌارتها ( الّساد Cataract الَكترَكت)كانت تعانً من الماء األبٌض (   م الوالد)وبما  ن جدتً 

فرفض الوالد  ن تذهب الى المستشفى وطلب منه  ن ُتجرى . رر  نه ال بد من إجراء العملٌة فً المستشفى فً المنزل  ، فق

والعجٌب جدا  ن الدكتور مزهر وافقه على ذلك ، وبالفعل  جرى العملٌة فً المنزل ... العملٌة فً المنزل فً ؼرفتها 

وبفضل هللا . سٌطة ومنعها من الركوع والسجود بضعة  شهر ومنعها من الحركة مطلقا لمدة اسبوع ، ثم بد ت الحركة الب

وكان من شؽؾ والدي ( .1954)وقد تم ذلك كله فً عام. شفٌت تماما ، وبالنظارة الطبٌة استطاعت  ن تبصر إبصارا جٌدا 

زة حسن بالطب  ن تزوج فً مصر  ول طبٌبة من  سرة آل البار التً هاجر والدها من قبل إلى مصر وهً الدكتورة فاي

. البار 



24 

 

و صر والدي على  ن ٌدخل  والده إلى كلٌة الطب ، وكنت  نا  رؼب فً ذلك بٌنما كان  خً  حمد ٌرؼب فً الهندسة ،  

ثم قام والدي بإدخال ابنته ( فً القاهرة  1958)و قنعه الوالد مع صدٌقه سالم  حمد الٌافعً  ن ٌدخبل كلٌة الطب وذلك عام 

ولكنه فشل فً إدخال ولدٌه عمر وحسن ألنهما لم ٌحصبل بالثانوٌة على المستوى . ر فً القاهرة زٌنب إلى كلٌة طب األزه

. المطلوب لكلٌة الطب 

وكان له صدٌق  خر من األطباء هو الدكتور محمد  حمد ، وكان عضوا للجمعٌة الماسونٌة فً عدن ، وربما لهذا السبب  و 

. لؽٌره انقطعت صلته به

وبالفعل كان له . ر توقؾ عن تجارة اللبان ورجع الى هواٌته القدٌمة وهً تربٌة النحل وانتاج العسلوعندما استقر فً مص

عدة مناحل فً  رٌاؾ مصر وكان عسله متمٌزا ٌبٌع منه شٌبا وٌهدي  صدقابه الكثر الكثٌر من هذا العسل ، وكان ٌنصح به 

لمرارة نصح األطباء بإزالتها ، فرفض الوالد ذلك وطلب للتداوي من بعض األمراض وعندما  صابتنً تقلصات شدٌدة فً ا

منً كثرة استعمال العسل عدة مرات فً الٌوم ابتداءا من بعد صبلة الفجر حتى اللٌل ، وبعد شهرٌن  عدنا الفحوصات 

. فكانت المرارة سلٌمة بفضل هللا سبحانه وتعالى وثم فضل التداوي بالعسل  

:  مسجد بانصٌر

ي مع عمً عبد القادر لصبلة الفجر بمسجد بانصٌر المشهور والقرٌب من المنزل ، ثم نذهب مباشرة مع كنا نذهب  نا و خ

عمً وبعض  صدقابه إلى البحر فً منطقة معجلٌن وتقع فً لحؾ الجبل بعد ساحل صٌرة مباشرة وفٌها الماء عمٌق ، 

. متوسطة ونأخذ معنا الساندوٌش وٌصلح للسباحة ثم نعود مباشرة الى المنزل ونستعد للذهاب للمدرسة ال

وقد حدثت حادثة مؤلمة حٌث ذهب  حد الشباب لوحده وهو حامد خلٌفة فً منطقة معجلٌن وابتعد داخل البحر وجاءت 

. كبٌرا لفقدانه وهو من عابلة معروفة مشهورة فً عدن  اوحزنت عدن حزن. دومات وؼرق رؼم  نه ٌجٌد السباحة 

ومات على الساحل وخرج معظم شباب و طفال عدن ( حوت العنبر)عن حوت كبٌر كما حدث  ن انحسر بحر صٌرة 

وقد حدث  ٌام النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم حادث مماثلة حٌث بعث النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  با عبٌدة ابن . لرؤٌته 

تربوا من البحر وجدوا حوتا ضخما الجراح فً ثبلثمبة من الصحابة لرصد عٌر قرٌش ، فأصابتهم مجاعة شدٌدة ولما اق

فأكلوا منه ثمانٌة عشر ٌوما حتى سمنوا ثم  مر  بو عبٌدة بوضع ضلعٌن من  ضبلعه ومر تحتهما رجل راكبا راحلته ، كما 

ولما وصلوا المدٌنة  قّرهم النبً صلى هللا علٌه وآله . و خذوا من الحوت لحما . عٌنه  حد الصحابة (محجر)جلس فً وقب 

وقد روى هذا الحدٌث . و كل من ذلك اللحم المقدد " هو الطهور ماؤوه ، والّحُل مٌتته "لى ما فعلوه وقال عن البحر وسلم ع

. االمام البخاري واالمام مسلم وؼٌرهما عن جابر رضً هللا عنه وؼٌره

 : اٌٍؼة فٟ إٌّضي ٚخاسض إٌّضي 

حألك٤خٕ ك٢ ًَٔ حُ٘ٞحكٌ حُِؿخؿ٤ش ، كؤٝحؿٚ  حُؼوٞرخص ُٔؼَ ً٘ض أطيٍد ػ٠ِ ُؼزش حُظْ٘ ك٢ حٍُِٔ٘ ٣ٝئى١ ًُي ك٢ رؼٞ  

ٌٛح حُظو٣َذ ، ًٝ٘خ ِٗؼذ حٌَُس ك٢ حُ٘خٍع ٓغ أٝالى حُلخٍس ، ٤ٌٖٗٞٓ ك٣َو٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ، ًٔخ ً٘خ رؼي ًُي ٌٗٛذ ح٠ُ حُط٣ِٞش 

( حَُٔكّٞ)ٕ ٓؼ٘خ حألم ًٝخ. ٢ٛٝ ٓ٘طوش ك٤ٜخ كي٣وش ؿ٤ِٔش رخالٟخكش ح٠ُ ٝؿٞى حُٜٜخ٣ٍؾ حُظخ٣ٍو٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ ػيٕ 

. ٓلٖٔ رٖ ػ٤يٍّٝ حُٔل٠خٍ ٝٓلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُٔل٠خٍ 

 ,ح٤ُٔخٙ ٜٝٓخٍف حُٔيٝى رز٘خء حألهيٕٓٞ ح٤٘ٔ٤ُٕٞ حٗظَٜ ٝهيٜٝٛخ٣ٍؾ حُط٣ِٞش ٢ٛ ٖٓ أْٛ حُٔؼخُْ حُظخ٣ٍو٤ش ُٔي٣٘ش ػيٕ 

 .ٓؤٍد ٓي أَٜٗٛخ ٖٝٓ
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 ح٤ُٔخٙ رلـِ حُٜٜخ٣ٍؾ ٝطوّٞ .ّ ٨٘ٙٔ ٓ٘ش ًٝٞؿالٕ ٝهي ػؼَ ػ٠ِ ٜٛخ٣ٍؾ حُط٣ِٞش حُٜٔ٘يٓخٕ حُز٣َطخ٤ٗخٕ ر٤ِل٤َ 

 حُ٘ٞحثذ ٖٓ ح٤ُٔخٙ ط٘و٤ش رٜيف حٓظليػض حُظ٢ ٝحُو٘ٞحص ٝحُٔيٝى حُٜٔخٍف ٗزٌخص هالٍ ٖٓ ح٠ُٜزش ٖٓ حُٔ٘ليٍس

 ٍحألػٔخ أؿَٔ ٖٓ حُوِحٗخص ٌٝٛٙ:" ح١ٌُ هخٍ ػٜ٘خ  .ح٣َُلخ٢ٗ أ٤ٖٓ حُِز٘خ٢ٗ ٝٛلٜخ حألى٣ذ حَُكخُش ٖٓ ٝآهَ .ٝحألكـخٍ

" .   حُؼخُْ ك٢ حُٜ٘ي٤ٓش

 ٣ظٔغ ح١ٌُ حُيحث١َ ر٤ِل٤َ ٣َٜٛؾ ٛٞ ٓؼش ٝأًزَ حُٜٜخ٣ٍؾ .ؿخُٕٞ ٤ِٕٓٞ ٕٓ كٞح٠ُ ُِٜٜخ٣ٍؾ حإلؿٔخ٤ُش حُٔؼش ٝطزِؾ

 ٝهي .حُؼ٤يٍّٝ ٓخثِش ٝحى١ ٖٓ رخُوَد ٣ٝوغ ,ؿخُٕٞ آالف ػَ٘س كٞح٠ُ ٓؼظٚ ٝأٛـَٛخ .ٓال٤٣ٖ ؿخُٕٞ أٍرؼش ُلٞح٠ُ

. طَْٓ ُْ ٣َٜٛـخ ٝػالػٕٞ ٓظش ٝٛ٘خى ,٣ٍـخٛٚ ػَ٘ أٍرؼش ط٤َْٓ طْ

 

 ٣ٔأل ٝح١ٌُ حَُٔرغ ًٞؿالٕ ا٠ُ ٝٓطٜخ ٣َٜٛؾ حُـزَ ُلق ك٢ أػالٛخ ٖٓ ٓظيٍؿش رط٣َن حُط٣ِٞش ٜٛخ٣ٍؾ ٝطٜذ

حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ  ُٖٓ ٌٓ٘ ػ٤ِٚ ٓز٤٘ش هزش ، ُٞؿٞى هزش أر٢ ٣َٜٛؾ ٝٛٔخ ٣َٜٛؾ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ًَ ك٢ ؿز٤ِٖ ر٤ٖ حُلَحؽ

 ٝهي.   حُٜٜخ٣ٍؾ أًزَ ٝٛٞ ,حُط٣ِٞش هخٍؽ كي٣وش ر٤ِل٤َ ٣َٜٛؾ ك٢ ؿ٤ٔؼٜخ حُٜٜخ٣ٍؾ ٝطٜذ .ِِٓٔش أر٢ ٣َٜٛٝؾ

 إٔ ًٔخ ,٣ًَظَ ػيٕ ألَٛ ٝٓظ٘لْ ٤ٓخك٢ ٓؼِْ ٢ٛٝ ,حُٜٜخ٣ٍؾ كٍٞ حُط٣ِٞش كي٣وش حالٓظؼٔخٍ أ٣خّ ػيٕ كٌٞٓش أهخٓض

 .ػيٕ رٔي٣٘ش حُظخ٣ٍو٤ش ٝحٍُٜٞ ُِٞػخثن ًَِٓ ح٤ُّٞ ّ ، ٝٛٞ ٩ٖٓٔر٣َطخ٤ٗخ ػخّ أهخٓظٚ ٓظللخًا  رٜخ
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ُْٝ طٌٖ ٌٛٙ حُٜٜخ٣ٍؾ طٔظِت رخ٤ُٔخٙ حال ٗخىٍح ًُٝي ُوِش حألٓطخٍ ك٢ ٓي٣٘ش ػيٕ ، ٝهي كيع ، ٝٗلٖ أ١لخٍ ، إٔ حٓظألص 

ٌٛٙ حُٜٜخ٣ٍؾ ًِٜخ رخ٤ُٔخٙ ٝكخٟض ًٝٛذ ر٘خ حُٞحُي ٓغ ٛي٣وٚ ح٤ُٔي ػ٤يٍّٝ رٖ ٓلٔي حُٔل٠خٍ ح٠ُ ٌٛٙ حُٜٜخ٣ٍؾ 

ٓخ ًخٓال ِٗؼذ ، ػْ ٓزل٘خ أٗخ ٝأه٢ ك٢ أكي ٌٛٙ حُٜٜخ٣ٍؾ ، ٝط٘خُٝ٘خ ١ؼخّ حُـيحء ك٢ ًُي حٌُٔخٕ حُـ٤َٔ ٝحُـٞ ٌٝٓؼ٘خ ٣ٞ

. حُٔ٘ؼٖ ح١ٌُ ال ِٗحٍ ًٌَٗٙ ح٠ُ ح٤ُّٞ 

 

ًٝخٕ حُٞحُي أ٠٣خ ٣ؤهٌٗخ ٓغ ٛي٣وٚ ػ٤يٍّٝ حُٔل٠خٍ ح٠ُ رٔظخٕ ١ًَٔٔ ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ أٛيهخثٚ ٝأ١لخُْٜ ، 

ؿيحء ٝحُطزن ، ًٝ٘خ ٗ٘خٍى ٓؼْٜ ٝٗو٢٠ ٣ٞٓخ ؿ٤ٔال ٝهخٛش اًح ًخٕ حُـٞ ؿخثٔخ أٝ ٓٔطَح ٓطَح ٣ٝوٕٞٓٞ ربػيحى حٍ

. هل٤لخ 

 

ًٝ٘خ أ٠٣خ ٌٗٛذ ح٠ُ ٓخكَ ٤َٛس ُِؼذ حٌَُس ، ًٝؼ٤َح ٓخ ً٘خ ِٗؼزٜخ كلخس ، ٝهي ط٤ٜز٘خ رؼٞ حألكـخٍ أٝ حألٗٞحى 

. رؼٞ حإلٛخرخص ٝال ِٗظلض ُٜخ 

 

ػ١ِٞ حُزخٍ ُٝٝؿظٚ ٍٗٞ ػزي هللا رخٍحّ ُٝٝيٙ ػزي حُوخىٍ رٖ كخٓي حُزخٍ رٖ كخٓي ؿخء ؿي١ ح٤ُٔي  1953ٝك٢ ػخّ 

ػ٣ِٞش ٝحُظ٢ ٍرظٜخ ؿيط٢ كخٗظوِض حألَٓس ٖٓ ىٝػٖ ح٠ُ ػيٕ ،  ًٝٛذ ٝحُي١ الك٠خٍ ( ٗو٤وش أه٢ أكٔي)ٝأهظ٢ حٌُز٤َس 

ٖٓ حٌُٖٔٔ ح٣ٞحءْٛ ؿ٤ٔؼخ ك٢ حٍُِٔ٘ ُْٝ ٣ٌٖ . ر٘ض ػٔٚ ٖٓ حُلز٘ش ري٣ٍش رٖ ١ٚ حُزخٍ رؼي إٔ طٞك٠ ٝحُيٛخ ٝٝحُيطٜخ 

. حُٜـ٤َ 

ٝهخّ ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ٓلٔي رخٍُػش ٛي٣ن ؿي١ رخٓظ٠خكش ؿي١ ٓغ ػخثِظٚ حٌُز٤َس ك٢ رٔظخٗٚ حٌُز٤َ حُٞحٓغ ك٢ ٓي٣٘ش ح٤ُ٘ن  

. ػؼٔخٕ ، ٝهي ٌٓؼ٘خ ك٢ ٌٛح حُزٔظخٕ حُـ٤َٔ ػيس أَٜٗ كظ٠ ٣ظْ حٛالف ٝط٤ٟٞذ ر٤ض ؿي٣ي ٝحٓغ حٗظَحٙ حُٞحُي 

 

ًح حُزٔظخٕ رًَش ٓخء ُِٔزخكش ، ً٘خ ٗٔزق ك٤ٜخ ٝؿخء هخ٢ُ أكٔي ٝريأٗخ حُولِ ٖٓ كٞم ٓظِش ػ٠ِ حُٔٔزق ٝطزؼظ٘خ ٝك٢ ٙ

ري٣ٍش حُظ٢ ًخٗض ك٢ ٢٘ٓ طو٣َزخ ٓلخُٝش حُولِ ، كخُِٗوض ٝٓوطض ٝأؿ٢ٔ ػ٤ِٜخ ، ٌُٖٝ رل٠َ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ًخٗض 

. ؿ٤زٞرظٜخ ُز٠ؼش ىهخثن كو٢ 
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. ٌٛٙ ٣ظ٤ٔش ، كبٕ رِـ٢٘ أٗي آ٣ًظٜخ ٓظؼَف ٓخ٤ٓـ١َ ُي ٖٓ ػوخد : ى٣ٍش أه٢ٌٗ حُٞحُي ٝهخٍ ٢ُ ٝأًًَ ػ٘يٓخ ؿخءص د 

ًٝ٘ض حًح ريأص ك٢ ٓ٘خٝٗظٜخ ، ًٔخ ٣ليع ر٤ٖ حأل١لخٍ ، طٜيى٢ٗ رؤٕ . ًٝخٕ رخُلؼَ ٗي٣يح ؿيح ٝهخٛش ٓغ ٟٓٞٞع ري٣ٍش 

.  ط٘ظ٢٘٤ٌ ح٠ُ حُٞحُي ، كؤَٓع رخالػظٌحٍ ُٜخ كظ٠ طؼلٞ ػ٢٘ 

 

فٟ ػذْ   اٌعذ٠ذ ٠داٌة

 

ٝك٢ حُيٍٝ حُؼ١ِٞ ؿَكظخٕ ( ٣ٍّٞ ؿٔغ ٣ٍْ)ًٝخٕ حُز٤ض ك٢ ػيٕ ك٢ كخكش حُوخ٢ٟ ٌٓٞٗخ ٖٓ ػالػش أىٝحٍ ٝٓطٞف 

ًز٤َطخٕ ٝؿَكش أهَٟ ؿ٤َ ٓٔوٞكش ٓغ ٛخُش ، ًٝخٗض ٌٖٓ ُـي١ ٝؿيط٢ ٝٝحُي١ ٝٝحُيط٢ ، ٝك٢ حُيٍٝ حأل٢ٓٝ ػالع 

٢ُ ٝأله٢ ُٝؼ٢ٔ ػزي حُوخىٍ ػْ ح٠ْٗ ح٤ُ٘خ ػ٢ٔ ٓلٔي ح١ٌُ ؿخء ٖٓ ؿَف ٝحكيس ألهٞحط٢ ُٝـيس َُٛحء ، ٝؿَكش 

. حُلـخُ، ٝحُؼخُؼش ًخٗض ؿَكش الٓظوزخٍ ح٤٠ُٞف ٝؿِٔش حُ٘خ١

( ٓزَُح)ٝحُيٍٝ حأل٢ٍٟ ًخٕ ٓئؿَح ُؼزي هللا هي٢ٗ ٝٛٞ أكي أػ٠خء ٗخى١ حأل٢ِٛ حُزخ٣ٍُٖ ك٢ ػيٕ ح١ٌُ ؿؼِٚ ٓـِٔخ 

، ( ٠ٔٔ٣ٝ ًَ ٛخكذ روخُش ك٢ ػيٕ حُ٘لخ١ٍ ٗٔزش ا٠ُ حُ٘لَ ك٢ ك٠َٓٞص)س ُِوخص ، ٝحُؼخ٢ٗ روخُش ٌٖٝٓ ُزخٛي٣َ

ًٝخٕ حُز٤ض حُٔـخٍٝ ُ٘خ ٣ٌٔ٘ٚ حُل٘خٕ ٓخُْ رخٓيٛق ، ٝك٢ ٗلْ حُ٘خٍع حُل٘خٕ أكٔي . ٝحُؼخُغ ؿَكش رلٔخٜٓخ ٤ُِٔي حُٔوي١

ٍ ػ٠ِ ٓ٘لٚ ك٤َٔٗش ػخّ رٖ أكٔي هخْٓ ح١ٌُ ٣ؼظزَ أَٜٗ ػخُك٢ حُؼٞى ك٢ ػيٕ ٝح١ٌُ ىٍّ ح٤ُٓٞٔو٠ ك٢ َٜٓ  ٝكٚ

ًٔخ ؿ٠٘ ًؼ٤َح ٖٓ هٜخثي حألٓظخً ُطل٢ حُـ٘خث٤ش ٝح١ٌُ ًخٕ ٣ٌٖٔ ك٢ ٗلْ . ّ ُِيٍحٓش ك٢ ح٤ٌَُٔٗٞكخطٞحٍ رزخ1971ْ٣ٍ

. حُ٘خٍع ٖٓ حُـٜش حُؼخ٤ٗش

 

ً٘ٚ ٝأٓخّ ُِٓ٘٘خ ًخٕ ٛ٘خى أ٠٣خ ٍِٓ٘ ٖٓ ىٍٝ ٝحكي ٣ٌٔ٘ٚ ٗخؿ٢ حٌَُٔحٕ ، ًٝخٕ ٍؿال ٤١زخ ٝٓلزخ ُؼَٔ حُو٤َ ، ٍٝ

ُألٓق ًخٕ ٓيٓ٘٘خ ُِؤَ ، ًٝخٗض ُٝؿظٚ طولَ حُزخد ػ٤ِٚ ٝال طٔٔق ُٚ رخُيهٍٞ ػ٘يٓخ ٣ؤط٢ ٌَٓحٗخ ك٠٤طَ إٔ ٣زخص ك٢ 

حُ٘خٍع ، ٝك٢ حُٜزخف طلظق ُٚ حُزخد ، ًٝخٕ ار٘ٚ أكٔي ٗخؿ٢ ريأ ٣ظَٜ رؼٞ حُٔٞحٛذ حُل٤٘ش ٝحُؼِف ػ٠ِ حُؼٞى ، ػْ 

. رؼيٛخ ًَٗش رخٌٓٞ حُـ٣ٞش حأل٤ِٛشػَٔ رؼي ًُي رخُوط١ٞ حُـ٣ٞش حُؼي٤ٗش ، ٝ

 

ٖٓ ٝؿٞى ػ٤ٔ٘خ ٓلٔي ٝػزي حُوخىٍ ، ك٤غ ًخٕ ػ٢ٔ ٓلٔي ٓـَٓخ رخألىد ٝهخٛش ١ٚ ك٤ٖٔ ( أٗخ ٝأه٢)ٝهي حٓظليٗخ 

ًٔخ هخّ ح٤ُٔي . ًٝخٕ ػ٠ِ ػالهش ؿ٤يس رخ٤ُٔي كخٓي حُٜخك٢ ح١ٌُ ػَكٚ ػ٠ِ حألٓظخً حُ٘خػَ حُٜلل٢ ػ٢ِ ٓلٔي ُؤخٕ

ٝال أُحٍ أًًَ أٗٚ أػطخ٢ٗ ًظخد . ف ػ٢ٔ ٓلٔي ٓيٍٓخ ُِـش حُؼَر٤ش ػ٘يٓخ حٓظوَ ػ٢ٔ ك٢ ػيٕكخٓي حُٜخك٢ رظٞظ٢

( ٝك٤ٚ هٜٚ ألٝحثَ حُٜلخرش ح٣ٌُٖ أِٓٔٞح ٝػٌرٞح ٝظَٜ رؼي ًُي ًلِْ ٤ٓ٘ٔخث٢ حٗظَ٘ حٗظ٘خٍح ؿ٤يح" ) حُٞػي حُلن "

ًٝ٘ض ك٢ ًُي ( ربِٓٞد أىر٢ ٝػ١َٜ  ٢ٛٝ ٤َٓس حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ" ) ػ٠ِ ٛخٖٓ ح٤َُٔس "ًٝظخد 

ٝأٓخ ػ٢ٔ ػزي حُوخىٍ كٌخٕ ٓـَٓخ رخُ٘ؼَ هخٛش،  . حُٞهض ك٢ ٖٓ حُؼخُؼش ػَ٘، ٝحؿَٓض رؼيٛخ رٌظذ ١ٚ ك٤ٖٔ

ٝأك٠َ ىٝح٣ٖٝ ٗٞه٢ ٝكخكع حرَح٤ْٛ ٝحُٔظ٘ز٢ ٝؿ٤َْٛ حُظ٢ ريأٗخ ٗوَأ ك٤ٜخ ٝٗظٌٝهٜخ ٤ٗجخ ك٤٘جخ ، ًٝخٕ ػ٢ٔ ػزي حُوخىٍ 

 . ٗخ٣وٍٞ حُ٘ؼَ أك٤خ

 

 

ظٍغح اٌشاٞ  

 

ًٝؼ٤َح ٓخ ًخٕ حُٞحُي ٣ٔظ٤٠ق رؼٞ . ًخٗض ٝؿزش حُـيحء َُِؿخٍ ٝٗلٖ ٓؼْٜ ، ٝأٓخ حُ٘ٔخء ٣ؤًِٕٞ ك٢ ؿَكظْٜ حُوخٛش 

أٛيهخثٚ أٝ أهخٍرٚ ُِـيحء ، ػْ ٣زيإٔٝ رؼي ًُي ؿِٔش حُ٘خ١ ، حُظ٢ ٣يحٍ ك٤ٜخ حُ٘خ١ ػ٠ِ ٣َ١وش ك٠َٓٞص ٣ٝٔظويٕٓٞ 

ك٢ روخٍس ٝطًَٔظخٕ ػْ حٗظوَ ٓغ ٛـَس حُل٠خٍّ ح٠ُ َٗم أ٤ٓخ ٜٝٓ٘خ ا٠ُ ك٠َٓٞص ؿٜخُ هخٙ ٓٞؿٞى )حُٔٔخٍٝ 

.  ك٢ ؿِٔش حُ٘خ١ ٣ظ٘خُٕٝٞ حألكيحع حُؼخٓش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ًٔخ ٣ٌٕٞ ُِ٘ؼَ ٝحألىد ٤ٜٗذ ٜٓ٘خ ( ًٔخ ٛٞ ٓٞؿٞى ك٢ ط٤ًَخ 

 

 



28 

 

 

 

( 1991/٘ـ1411 – 1904/ ٘ـ1323) اٌغ١ذ ؼاِذ أتٛ تىش اٌّؽعاس

 

 

 
ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ حٍُٜٞس ٝرـخٗزٚ ح٤ُٔي حُزخكغ ٝحٌُخطذ ٝحُٔئٍم ح٤ُٔي أػ٘خء ىٍحٓظٚ ك٢ حألَُٛ  ح٣َُ٘ق ُؼالٓش كخٓي أرٞ رٌَ حُٔل٠خٍ ٍٛٞس ح٤ُٔي ح

ٝٓظّغ  طؼخ٠ُ رخُؼَٔ حُط٣َٞ ٓغ ًٔخٍ حُؼوَ ٝحُٜلش ٝرِٞؿٚ حُٔجش ٓ٘ش كلظٚ هللا ٍٝػخٙٝح١ٌُ أٓيٙ هللا ٓزلخٗٚ ( رخُزيُش )ؿؼلَ ٓلٔي حُٔوخف 

رل٤خطٚ 

 

 

ٝ هي كَٜ ػ٠ِ ٖٝٓ أرَُ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ًخٗض طؤط٢ ح٠ُ ؿِٔش حُ٘خ١ حُؼالٓش ح٤ُٔي كخٓي رٖ أر٢ رٌَ حُٔل٠خٍ ، ٝٙ

. حُؼخ٤ُٔش ٖٓ حألَُٛ ًٝخٕ رخإلٟخكش ا٠ُ ػِٔٚ حُي٢٘٣ ٣للع حٌُؼ٤َ ٖٓ حألٗؼخٍ ٝهخٛش ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝٗٞه٢ 

 

ً٘ض أٓؤٍ ٝحُي١ ػٜ٘خ كٌخٕ ٣وٍٞ حٗظظَ كظ٠ . ٝػ٘يٓخ ريأص أهَأ أكٔي أ٤ٖٓ ٝح١ٌُ ًظذ ػٖ حُلَم حالٓال٤ٓش حُٔوظِلش 

ك٤َ٘ف ٢ُ ٖٓ ْٛ حُٔؼظُِش ٝكَهْٜ . حٓؤٍ ػٔي كخٓي ح٥ٕ : ء هخٍ ٢ُ ٣ؤط٢ ػٔي كخٓي أرٞ رٌَ حُٔل٠خٍ كبًح ؿخ

ٝحُوٞحٍؽ ٝكَهْٜ ، ٝأَٛ حُٔ٘ش ٝكَهْٜ ، ٝحألٗخػَس ٝأهٞحُْٜ ، ٝح٤ُ٘ؼش ٝحهظالكخطْٜ ، ًُٝي ك٢ ؿِٔخص ٓظؼيىس ٤ُْٝ 

. ك٢ ؿِٔش ٝحكيس 

ٛٞ رلَ ػِْ : "كخٓي ػ٘ٚ ، كوخٍ ٢ُ  ًٝ٘ض أٓٔغ ػٖ حالٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ش ٝٓؼش ػِٔٚ ٝحهظالف حُ٘خّ ك٤ٚ ، كٔؤُض حُؼْ

ُّهخٍ ٝٛٞ ًؼ٤َ حُظؤ٤ُق ، ٝحًح طٞٓغ حالٗٔخٕ ك٢ هَحءس ًظزٚ ٣ـي ك٢ ٓٞحٟغ ٓوظِلش رؼٞ حالهظالكخص ك٢ أهٞحُٚ ، كظخٍس 

ٌٝٛح هي ٣ليع ُِٔئُل٤ٖ " ٣ٔيف حُٜٞك٤ش ٣ٝزٍَ رؼٞ أهٞحُْٜ ٝٗطلخطْٜ ، ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ هي ٣ٜخؿْٜٔ ٛـٞٓخ ٗي٣يح 

طالف حُٔٞحٟغ ٝحألٝهخص ، كٜٞ ك٢ حأل٠ُٝ ٣ظٌِْ ػٖ حُظٜٞف حُٔؼظيٍ ، ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ػٖ ىػخس حُظٜٞف ، حٌُزخٍ الم

.  ٝٓؼَ ًُي ٣ليع ك٢ ٓٞح٤ٟغ ٓوظِلش . ٝحُلالٓلش ، ٝحُٔظِٗيهش ، ٌٝٛح ٣لَٔ حُظ٘خهٞ حُظخ١َٛ ك٢ ًالٓٚ 

ك٢ ح٤ُٖٔ ح٣ٌُٖ حٗظَٜٝح ريكخػْٜ ػٖ حُٔ٘ش ًٝخٕ حُؼالٓش ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ ٣ليػ٘خ ػٖ رؼٞ ػِٔخء ح٣ُِي٣ش حٌُزخٍ 

ح١ٌُ ٟٝغ ًظخرخ ٟؤخ رؼ٘ٞحٕ ( ٛـ 840-ٛـ 775)حالٓخّ ح٤ُٔي ٓلٔي رٖ حرَح٤ْٛ ح٣َُُٞ : حُ٘ز٣ٞش حُٔطَٜس ٓؼَ 

حُؼٞحْٛ ٝحُوٞحْٛ ك٢ حٌُد ػٖ ٓ٘ش أر٢ حُوخْٓ  ك٢ ٓزؼش ٓـِيحص ٝىحكغ ك٤ٜخ روٞس ػٖ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ًٝظزٜخ 
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البرهان  : "ُٝٚ أ٠٣خ ًظخد "  أٗٚ ًخٕ ٣ِحكْ حألثٔش حألٍرؼش ػ٘ي أَٛ حُٔ٘ش : "ٍ ػ٘ٚ حالٓخّ حًُ٘ٞخ٢ٗ ح١ٌُ هخٝأػالٜٓخ 

. " (هللا سبحانه وتعالى)القاطع فً إثبات الصانع

والذي اشتهر فً كتابه سبل السبلم شرح بلوغ المرام الذي ( هـ 1182-هـ1099: )محمد بن إسماعٌل الصنعانًٝحأل٤َٓ 
وكان ٌعتبر من  كابر علماء " الجامع الصؽٌر" وله شرح " العدة شرح العمدة" ام بن حجر العسقبلنً ، وله كتاب صنفه االم

. عصره 

نٌل األوطار فً : " وله مؤلفات كثٌرة و شهرها ( هـ 1229 -هـ 1173) محمد بن علً بن محمد الشوكانًواالمام 
لبدر ا "و " رشاد الفحول الى تحقٌق الحق  وهو فً علم اصول الفقه ا"و " فتح القدٌر فً التفسٌر "و " الحدٌث النبوي 

 .وهو فً ترجمة األعبلم"  الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع

واشتهر بنقده " البحر الزخار" وكان من علماء الزٌدٌة الذٌن شرحوا كتاب ( هـ1108-هـ1047)المقبلً  صالح بن مهدى و

. وؼٌرهم ( . االمامٌة)الى االثنً عشرٌة للمتعصبٌن للزٌدٌة ومٌل بعضهم 

بن  وقد ذكر لً األخ العزٌز السٌد حسن بن علً السقاؾ  ن السٌد حامد المحضار كان من  هم تبلمٌذ االمام عبد الرحمن

السقاؾ و حبهم الٌه وكان ٌمازحه فٌقول له السٌد حامد البار ٌأتً الى شٌخه العبلمة علً بن محمد الحبشً  عبٌد البله

بالهداٌا والعسل والثٌاب والطٌب و نت تأتٌنا بنفسك ببل هداٌا ، وانت حامد وهو حامد وكبلكما من دوعن ، فٌضحك السٌد 

. حامد 

: وله مصنفات فً الفقه مثل ( هـ1375وفاته -هـ 1300)وعبد الرحمن بن عبٌد البله السقاؾ ولد فً سٌؤن حضر موت 

وفً " حاشٌة على الشمابل النبوٌة لئلمام الترمذي"ٝك٢ ػِْ حُلي٣غ " كٌخّٛٞد حًَُخّ ك٢ طلو٤ن ٗجٕٞ حُو٠خء ٝحأل"

ُٕ "التارٌخ  العود : "وفً األدب (" معجم بلدان حضرموت)إدام القوت "ًٝظخد " طق ٖٓ طخ٣ٍن ك٠َٓٞصر٠خثغ حُظخرٞص ك٢ 

البله سٌد عبد الرحمن بن عبٌد والجدٌر بالذكر  ن العبلمة ال .وله دٌوان شعر ( امرؤ القٌس)  فً دٌوان الكندي "الهندي

ذهب الى الٌمن واستقبله االمام ٌحٌى  نذاك استقباال جٌدا وطلب منه  ن ٌأم المصلٌن فً المسجد القرٌب منه وبما  ن العبلمة 

.... ( اللهم اهدنا فً من هدٌت )عبد الرحمن بٌن عبٌد البله كان شافعٌا  صر على ٌدعو دعاء القنوت فً صبلة الفجر 

: من القرآن فقط ، فقنت بقوله تعالى  اتٌدٌة ٌقنتون بأٌة  و  ٌات من القرآن وطلبوا من السٌد ابن عبٌد البله  ن ٌقنت بأيوالز

ِبٌبَل  } ا  ََطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفأََضلُّوَنا السَّ َنا إِنَّ ِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعًنا َكِبًٌرا (67)َوَقالُوا َربَّ ٌْ َنا آِتِهْم ِضْعَف االحزاب ] {َربَّ

بدال ان ..... ( اللهم اهدٌنا فً من هدٌت وعافنا فً من عافٌت )فلما عرؾ االمام بذلك قال اتركوا السٌد ٌقنت  [66-67

.  ٌهاجمنا بالقرآن 

ى أرٞ رٌَ حُٔل٠خٍ ُٚ ىٍٝ ٤ٓخ٢ٓ ٝط٠ُٞ ٜٓ٘ذ ٣َُٝ حُيُٝش حُوؼ٤ط٤ش كظَس ه٤َٜس ٖٓ حُِٖٓ ، ٌُ٘ٚ كخّ ًٝخٕ ح٤ُٔي

حهظِق ٓغ حُٔٔظ٘خٍ حالٗـ١ِ٤ِ ٓٔظَ حٗـَحْٓ ، ٝحٟطَ ُإلٗٔلخد ، ػْ ًٛذ ا٠ُ ح٤ُٖٔ ٝػَٔ كظَس ٓغ حإلٓخّ أكٔي رٖ 

. ٓخّ أكٔي ٓل٤َح ٤ُِٖٔ ك٢ حُلز٘ش، ٝحٍِٓٚ حال٣ل٠٤ ك٤ٔي حُي٣ٖ 

. ًٝخٕ أثٔش ح٤ُٖٔ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحألىرخء ٣ٝل٠َ ٓـخُْٜٔ حألىرخء ٝحُؼِٔخء ٝحُ٘ؼَحء  

ٝهي حٗظَٜص ه٤ٜيس ُٗٔزض ح٠ُ حالٓخّ أكٔي ٣ٜخؿْ ك٤ٜخ حالٗظَح٤ًش ػ٘يٓخ أػِٜ٘خ ػزي حُ٘خَٛ ُزؼيٛخ ػٖ حُي٣ٖ ، ُوَرٜخ ٖٓ 

. ٓل٠خٍ ٝحُ٘خػَ أكٔي حُ٘خ٢ٓ  ٣ٝوٍٞ حٌُؼ٤َٕٝ إٔ حإلٓخّ ريأٛخ ػْ أطٜٔخ ح٤ُٔي كخٓي حٍ.. ح٤ُ٘ٞػ٤ش 

 

ٝحٍٝ ٍث٤ْ  ًوخثي ُِؼٍٞس( 1984ّ -1901ّ)ٝأًًَ ك٢ ٓـِْ حُ٘خ١ رؼي ه٤خّ حُؼٍٞس ح٣َُٜٔش ٝظٍٜٞ ٓلٔي ٗـ٤ذ 

ثم بالمدرسة الحربٌة وتخرج  كلٌة ؼردون، والتحق بـبالسودان لد محمد نجٌبٝ ، ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ رؼي حٗظٜخء حُ٘ظخّ ح٢ٌُِٔ ٍ

وكان  ول ضابط  1927 لى لٌسانس الحقوق فً عامحصل ع. 1923، ثم التحق بالحرس الملكً عام 1918فٌها عام 
شارك و...   1929 حصل على دبلوم الدراسات العلٌا فً االقتصاد السٌاسً عام. علٌها ٌحصل الجٌش المصري فً

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya68.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
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ات، فمنح نجمة فؤاد العسكرٌة األولى تقدٌراً لشجاعته باإلضافة إلى مر 7و صٌب  1948عام  حرب فلسطٌن فً
. البكوٌة رتبة

، وفً عبد الحكٌم عامر من خبلل الصاغ تنظٌم الضباط األحرار وعقب الحرب عٌن مدٌرا لمدرسة الضباط، وتعرؾ على 
وانتهت بتنازل الملك فاروق عن ( الحركة التصحٌحٌة)نفذت الحركة خطة ٌولٌو والتً سمٌت بـ 1952ٌولٌو عام  23

 بعد إنهاء الملكٌة وإعبلن الجمهورٌة صبح نجٌب  ول ربٌس للببلد  1953العرش لورٌثه ومؽادرة الببلد، وفً عام 

بسبب رؼبته فً مجلس قٌادة الثورة د الملكٌة الزراعٌة، لكنه كان على خبلؾ مع ضباطيحدت علن مبادىء الثورة الستة، وو
، ثم عاد مرة ثانٌة بعد م 1954ونتٌجة لذلك قدم استقالته فً فبراٌر،  إرجاع الجٌش لثكناته وعودة الحٌاة النٌابٌة المدنٌة

مع  اإلقامة الجبرٌة على االستقالة، ووضعه تحت مجلس قٌادة الثورة  جبره 1954 نوفمبر 14 لكن فً  زمة مارس،
إنهاء اإلقامة الجبرٌة  السادات حٌنما قرر الربٌس 1971ٌاسٌة ومنع  ي زٌارات له، حتى عام بعٌداً عن الحٌاة الس  سرته

، لكنه ظل ممنوعاً من الظهور اإلعبلمً وقد نشر مذكراته بعد اطبلق سراحه واثارت ضجة فً حٌنها  علٌهالمفروضة 
  .1984  ؼسطس 28 حتى وفاته فً

 

ظّخد حُٜلق  ٝهي ًُ ظّخد حُٔ٘خكو٤ٖ ٝهخٛش  ٌُ َْ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ ه٤ٜيس ٣لٌٍ ك٤ٜخ ٗـ٤ذ ٖٓ حالػالّ ح٠َُِٔ ٝحُ ٗظ

ح٣ٌُٖ ٤ٓٔيكٞٗي ١خُٔخ ً٘ض ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ كبًح ًٛذ ح٢ٌَُٓ كؤٗض ٤ٗطخٕ ٣َٓي ٝٓـَّ ١ٝخٍؽ ٣ٔظلن حُِؼ٘ش ًَ ُلظش 

ٝهي طٌَّ رخػطخث٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس حر٘ٚ حألم حُؼ٣ِِحُٔلخ٢ٓ . )ػخُٔ٘خ حُؼَر٢ ُألٓق حُ٘ي٣ي  ٝإٓ ٌٝٛح ٛٞ ىٍٝ حألػالّ ك٢

:  ، ك٤غ هخٍ حُ٘خػَ (ح٤ُٔي ػ٢ِ كخٓي حُٔل٠خٍ 

ٗـ٤ذ إ حٓظطؼض حكٌٍ     ٝال طؤٖٓ ٝال طـظَ  

طٞم حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؤػَ             ٝحُ٘ؼَ ٖٝٓ ٣٘ؼَ  

ٍ  كْٜ رخألْٓ ٖٓ ٠ِٛ        ُلخٍٝم ٖٝٓ ًذ

ٝٓزق رخٓٔٚ حُلزَ           ٤ٗٝن حُـخٓغ حألَُٛ  

ٍٝطَ ُـظٚ حُٔطَحٕ          ك٢ حُي٣َ ٝٓخ هَٜ 

ٝهخُٞح أٗٚ حُٜخُق            ٝحُٔخٗق ٝحُٔٔؼَ  

ٝهخُٞح كٍَ حُٞحى١          ٝك٠٤ هللا ٖٓ كٍَ  

ٝهخُٞح كخ٢ٓ حُيٓظٍٞ        ٝحُ٘خَٛ ٖٓ ىٓظَ  

رخًَُٖ ٝرخُٔ٘ؼَ  رَد حُز٤ض حهٔٔض           ٝ

ٝرخ٤َُِ اًح أىرَ               ٝحُٜزق حًح أٓلَ  

رؤٕ حُوّٞ ٓخ حٗلٌٞ            ػز٤ي حُٜخٍّ حألرظَ  

ٗـ٤ذ إٔ حٓظطؼض أكٌٍ     ٝال طؤٖٓ ٝال طـظَ  

كٔخ ىٓض ػ٠ِ ٤ًَٓي       حُؼخ٢ُ كؤٗض حُزَ  

ٝأٗض حُوخثي حألػ٠ِ          ٝأٗض حُؼِْ حأله٠َ  

د ٝحُيٓظٍٞ      حٗض ٝإ ط٘ؤ أًؼَ  ٝأٗض حُ٘غ

ٝأٗض ٓلٍَ حُٔٞىحٕ        ٖٓ ٤َٗ ح١ٌُ حٓظؼَٔ  

ٝأٗض حُوخثي حُ٘خ٢ٛ           ػٖ حُلل٘خء ٝحٌَُٔ٘  

ًٌُي ًخٕ كخٍٝم           ػ٠ِ حُؼَٕ كِٔخ هَ  

ؿيح ح٤ٌُٖٔٔ ال ٢ٗء        أؿَ رَ ؿيح أكوَ  

ٍ  ٝأٛزق ؿ٤لش حألهالّ         رَ ٖٓ ؿ٤لش أهٌ

كٔخ كَػٕٞ ك٢ ١ـ٤خٗٚ      ًال ٝال ه٤َٜ  

ٝال ٤َٕٗٝ ك٢ حُظِْ         ٝحٕ ح٠ٌٗ ٝحٕ طزَ 

ٝال حُلـخؽ ك٢ حُؼٔق     ٝال حُيٝط٢٘ ٝال ٛظَِ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
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كلخٍٝم ٛٞ حأل١ـ٠         ٝكخٍٝم ٛٞ حألرظَ  

ٗـ٤ذ حٕ حٓظطؼض حكٌٍ   ٝال طؤٖٓ ٝال طـظَ  

َٓ  أِٟض هٞٓ٘خ حألهالّ         رخألٓٞى ٝحألف

ٓيحى ًِٚ اكي                ٝط٤ِ٠َ ر٘خ ٣ٔوَ  

ٛلخثق ُْ طٍِ ط١ٌٜ     رٌَ ٝهخكش طِهَ  

ٝحهْٔ ُٞ أط٠ حُلخٍٝم      ك٢ كلخث٘ٚ ٣ٔوَ  

ألٛزق ٤ٓي حُٞحى١         ٝؿخ٣ش كوَ ٖٓ ٣لوَ  

ٝػْ طَٟ ١ًٝ حألهالّ       رخٓظـلخٍٙ طـؤٍ  

َٝٛ  كٌٜح ٗخظْ ٣٘ظْ              ك٤ٚ حُيٍ ٝحُؾ

ٌٝٛح ًخطذ ١َٝ٣           حُٔ٘خهذ ٢ٛٝ ال طلَٜ  

٣ٝؼلٞ ػٔض حُلخٍٝم       ػٖٔ طخد ٝحٓظـلَ  

ٝػْ طَٟ حٕ حٓظطؼض      رؤٗي حٗض ٝحُؼٌَٔ  

٤ٗخ٤١ٖ ٓالػ٤ٖ            ػز٤ي ُٖٔ حٓظؼَٔ  

ٗـ٤ذ حٕ حٓظطؼض حكٌٍ              

   

ِٞ حال رؼٞ حُٞهض كظ٠ حٗوِذ ؿٔخٍ  ػزي حُ٘خَٛ ػ٠ِ ٗـ٤ذ ٟٝٝؼٚ ك٢ اهخٓش ؿز٣َش ك٢ ك٤ِش ٛـ٤َ  ٝرخُلؼَ ُْ ٣ٔ

.  ًٝظذ ًٌَٓحطٚأٍٗٞ حُٔخىحص ٗي٣يس ػْ ح١ِن َٓحكٚ ػ٤ِٜخ كَحٓش 

 

حًح ؿخء ا٠ُ ػيٕ ، كظ٠ رؼي ٓلَ ٝحُي١ ا٠ُ َٜٓ ، ك٤غ ًخٕ ؿِٔش حُ٘خ١  ٝحٓظَٔ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ ك٢ ك٠ٍٞ

ُٔش ٓؼ٘خ أكي أٛيهخث٢ ٖٓ ٤ًِش ػيٕ ، ٝٛٞ ٓلٔي ػخْٛ ح١ٌُ ًخٕ ػ٢ٔ ػزي حُوخىٍ ٓٞؿٞىح ، ًٝخٕ ٣ل٠َ ٌٛٙ حُؾ

. ٣وخ١ذ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ ٣ٝوٍٞ ُٚ ٣خ ٢ِ٤ُٓ ، ك٤زظْٔ ح٤ُٔي ٣ٝٞحَٛ حُ٘وخٕ ٓؼٚ 

 

. ٝرٌُي حٗظٜض ؿِٔخص حُ٘خ١  1958ٝٓخكَ أه٢ ح٠ُ حُوخَٛس ُِيٍحٓش ػْ ٓخكَص أٗخ أ٠٣خ ُيٍحٓش حُطذ 

ٟ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٝحطَٜ رخُِٔي ك٤َٜ ٍكٔٚ هللا ٝط٠ُٞ كظَس ه٤َٜس حىحٍس ٝحٗظوَ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ حٍ

ّ 1990/ٛـ1410حُوط١ٞ حُـ٣ٞش حُٔؼٞى٣ش ك٢ ػيٕ ، ػْ ػخى ح٠ُ حُٔؼٞى٣ش ٝحٓظوَ ك٢ ؿيس كظ٠ طٞكخٙ هللا ًُٝي ك٢

ًٝخٕ ٣ًَٔخ . حُطِزش ٝحُٔلز٤ٖ ُٚ  ٍكٔٚ هللا ٍكٔش حالرَحٍ ، كوي ًخٕ ٖٓ ًزخٍ حُؼِٔخء ٣ٝل٠َ ٓـِٔٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ ُل٤ق ٖٓ

ٓلزخ ُِو٤َ كخكظخ ُِوَإٓ ػخُٔخ ك٢ حُظل٤َٔ ٝحُلوٚ ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ، ٓلزخ ُِ٘ؼَ ٝهخٛش ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝٗٞه٢ ، 

. ًٔخ ًخٕ ٓلزخ ُِـيٍ ٝٓطِؼخ ػ٠ِ حألٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ رِيحٕ حُؼخُْ . ًٝخٕ ٛٞ أ٠٣خ ٣وٍٞ حُ٘ؼَ 

 

ُٖٔ " ًٝظخد رؼ٘ٞحٕ " حُِػ٤ْ ح٤ُٔي حُلز٤ذ ك٤ٖٔ رٖ كخٓي حُٔل٠خٍ"حص ٜٓ٘خ ًظخد ػٖ ؿيٙ رؼ٘ٞحٕ ُٝٚ ػيس ٓئُق 

ٝٛٞ ٣٘لٞ ٓ٘ل٠ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ أرٞ ًٍ حُـلخ١ٍ ، ٣َٟٝ إٔ ًِ٘ حُٔخٍ ٣ئى١ ح٠ُ ؿ٠ذ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ " حُٔخٍ؟ 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِنَّ َكِ ًٌرا ِمنَ  }: ك٤غ ٣وٍٞ  ٌُّ ا أَ اِا ِباْلَباِطِ   ٌَ ٌَ ُْكلُوَن أَْمَوا َ النَّ ْهَباِن َل اْاَْحَباِر َوالرُّ
ِ فَ  ٌُْنفِقُوَنَها فًِ َسِبٌِ  هللاَّ َة َوََل  َهَ  َواْلفِضَّ ْكِنُزوَن الذَّ ٌَ ِ ۗ  َوالَِّذٌَن  وَن َعْن َسِبٌِ  هللاَّ ُصدُّ ٌَ ْرُهْم ِبَ َذا ٍب َو َبشِّ

ٌُْحَمٰى َع َ  (34)أَلٌِمٍب  ْوَم  َذا َما َكَنْزُتْم ٌَ َم َفُتْكَوٰى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم ۖ َهٰ َها فًِ َناِر َجَهنَّ ٌْ
ٝهي هخٍ رؼٞ حُٜلخرش  ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ْٜٝٓ٘ ػزي [. 34-33: ٍٓٞس حُظٞرش]{ ِاَْنفُِسُكْم َفُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

أٓخ حُِٕٔٔٔٞ ح٣ٌُٖ ٣ئىٕٝ حًُِخس . ُض ك٢ أَٛ حٌُظخد ح٣ٌُٖ ٣ٌِٕ٘ٝ حٌُٛذ ٝحُل٠ش هللا رٖ ػَٔ ػ٠ِ حٕ ٌٛٙ حال٣ش ِٗ

.   ُٝٚ ًظذ أهَٟ ػ٠ِ ٌٛح حُٔ٘ٞحٍ ... ًخِٓش كال ٣ؼظزَٕٝ ًخ٣ِٖٗ ُِٔخٍ
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حُِػ٤ْ ح٤ُٔي حُلز٤ذ ك٤ٖٔ رٖ كخٓي " ٝهي ًظذ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ طَؿٔش ٓٞؿِس ػٖ ك٤خطٚ ك٢ ًظخرٚ ػٖ ؿيٙ 

-ك٢ ه٣َش حُو٣َٞس)ٛـ 1323ٍر٤غ حألٍٝ ٓ٘ش  23ُٝيُص ك٢ : " كوخٍ ( 211 -208ٙ  1983ٍ حُٔؼَكش ىح" )حُٔل٠خٍ

ٝىٍٓض حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن ػزي هللا رٖ ٛخُق رِو٤َ ، ٝحٓظؤًٗض ٝحُي١ ُِٔلَ ح٠ُ حُل٤َٖٓ ُِلؾ ( ىٝػٖ

ٛـ ، 1347حُل٤َٖٓ ك٢ أٍٝ َٜٗ ١ً حُوؼيس ٝح٣ُِخٍس ػْ ٌُِٛخد ح٠ُ َٜٓ ُِيٍحٓش ك٢ حألَُٛ كؤًٕ أر٢ ، كٔخكَص ح٠ُ 

ٍُٝص حُوزَ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق ، ٝىػٞص هللا أٓخّ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ، ٝٝؿيص ك٢ حَُٟٝش حُٔزخًٍش 

حالٓخّ حُلز٤ذ ػزي هللا رٖ ١خَٛ حُليحى ، كطِزض ٓ٘ٚ إٔ ٣يػٞ ٢ُ رظ٤ٔ٤َ كلع حُوَإٓ ١ِٝزظٚ إٔ ٣وَأ حُلخطلش ك٢ حَُٟٝش 

ُٔي ، ٝأهٔض حٍ ٗز٣ٞش ٌُُي حُـَٝ ، كوَأٛخ ٝىػخ ٢ُ ، ٝحرظيأص حُللع ك٢ حَُٟٝش حُ٘ز٣ٞش ، ػْ طٞؿٜض ح٠ُ ٌٓش ألىحء حُُ٘

. ٓظ٘وال ر٤ٖ ٌٓش ٝؿيس ٝك٤ٜٔخ كلظض حُوَإٓ ًخٓال ك٢ ػالػش أَٜٗ ٝحُلٔي هلل 

 

ػي ػالػش أػٞحّ طويٓض الٓظلخٕ ٜٗخىس ٝد. ٝرؼي ًُي ٓخكَص ح٠ُ َٜٓ ٝحطِٜض رخألَُٛ ٝحٗظٔزض ا٤ُٚ ك٢ حُؤْ حُؼخ٢ُ    

ًٝخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كٌح ك٢ .. حُؼخ٤ُٔش ، ًٝخٕ أرَُ أٓخطٌط٢ ح٣ٌُٖ ك٠َص ىٍْٜٝٓ ك٢ حألَُٛ حالٓخّ ٓلٔٞى ِٗظٞص 

ٓؼخٍكٚ ٝػٔوٚ ًٍٝحرش ُٔخٗٚ ٜٝٗٞع ر٤خٗٚ ٝهٞس كـظٚ ، ًٝخٕ رخٍػخ ٓخَٛح ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ رؤِٓٞد ال ٣ـخٍٟ ك٤ٚ ٝٛٞ 

َّ ػَ ٓخء حألٍٛٞ ٝحُـيٍ ، ُٝٚ ٗظ٣َخص ك٢ حُلوٚ ٝآٍحء حؿظٜخى٣ش رخُـش حأل٤ٔٛش ُٝكٔز٘خ إٔ ًٌَٗ إٔ كظخٝحٙ حُلو٤ٜش ٖٓ أؿ

٢ُٝ ٓغ ك٤٠ِظٚ هٜش ٣ظـ٠ِ . ًٝخٕ حألٓظخً ِٗظٞص ٖٓ حُٜ٘خٓش ٝػِٞ حُ٘لْ ٟٓٞغ طوي٣َ حُؼِٔخء ... ١زؼض طٔغ َٓحص 

ص ٍؿزظ٢ ك٢ حالٓظلخٕ ُِؼخ٤ُٔش ٜٗل٢٘ ًؼ٤َ ٖٓ حألهٞحٕ ٖٓ ك٤ٜخ ًَ ٓخ ًًَطٚ ٖٓ ػظٔش حَُؿَ ًُي أ٢٘ٗ ػ٘يٓخ ٓـَ

حُؼِٔخء ٝحُطِزش رؤٕ أٓظؼ٤ٖ رؼخُْ هي٣َ ٣ؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ َٓحؿؼش ٓخ ُؼِٚ ٣ؼَٝ ٢ُ ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُٜخٓش كخُظٔٔض ػخُٔخ كِْ 

ً ِٗظٞص هخٍؿخ ًٝ٘ض ك٢ ْٛ رخُؾ كَٔ ػ٢ِ حألٓظخ. أؿي ػ٠ِ ًؼَطْٜ ٖٓ ٣ٔؼل٢٘ الٗظـخٍ ًَ ْٜٓ٘ رٖٔ ٛٞ أْٛ ح٤ُٚ ٢٘ٓ 

كٔؤ٢ُ٘ ػٖ كخ٢ُ كوِض ُٚ أ٢ٗ رو٤َ ٝال٢ٜ٘ٔ٣ حال أ٢٘ٗ . ٖٓ حألَُٛ ك٠ٜ٘ض ح٤ُٚ ِٝٓٔض ػ٤ِٚ ٝهزِض ٣يٙ ٝحُظٔٔض ىػخءٙ 

ََّ ح٢ٔٓ ٓغ حُطِزش ح٣ٌُٖ ٤ٓويٕٓٞ ُإلٓظلخٕ ٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أؿي ٖٓ أٓظؼ٤ٖ رٚ ػ٠ِ  ُٓـ هي هيٓض ١ِذ حٓظلخٕ حُؼخ٤ُٔش ٝ

كوخٍ ٢ُ ك٢ حٛظٔخّ رخُؾ ا٢٘ٗ ال أػَف أكيحًا ؿ٤َ ٓ٘ـٍٞ ٝهخٍ ٝأٗخ . ٛخص حُٔٔخثَ َٓحؿؼش ٓخ ٣٘زـ٢ َٓحؿؼظٚ ٖٓ أّ

ػْ هخٍ ٢ُ ا٢٘ٗ ٓؤػَٔ ػ٠ِ ٓلخُٝش حٍُٞٛٞ ح٤ُي . ٓ٘ـٍٞ رَٔحؿؼش ىٍّٝ حرٖ ح٤ُ٘ن حَُٔحؿ٢ ُٝٞال ًُي ألٓؼلظي 

طل٠ِٚ ٝٓخ ً٘ض ، ٝٓخ  كؤهز٢َٗ ػٖ ٌٓخٕ ر٤ظي ٍٝهٔٚ كًٌَص ٌٓخٕ ر٤ظ٢ ٍٝهٔٚ ٌَٝٗطٚ ػ٠ِ. ًِٔخ ٓ٘لض ٢ُ كَٛش 

ًخٕ ؿ١َ٤ ٣ظٍٜٞ إٔ حألٓظخً حالٓخّ ِٗظٞص ك٢ ٌٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش ٝحالؿظٔخػ٤ش ًٝز٣َخثٚ ٝٓخ ػَف رٚ ٖٓ حُظَكغ ٣ظ٘خٍُ 

ٓظٌَٓخ ٓظل٠ال ٓظٞحٟؼخ ٤ُـ٤ذ ٍؿزش ؿ٣َذ ٓؼ٢ِ ، ٝٓخ ٍحػ٢٘ حال ِٗظٞص ٝٛٞ ٣َٜ ر٤ظ٢ ألٍٝ َٓس ػْ ٣ظٌٍَ ُٝٛٞٚ 

ٝك٢ ًُي حُٞهض كِٜض ٤٘ٓوش حألَُٛ ٓخ ٣َرٞ ػ٠ِ ٓظ٤ٖ . ُيٍحٓش الػيحى حالٓظلخٕ ُِؼخ٤ُٔش ٝطَىىٙ ػ٠ِ ر٤ظ٢ ٤١ِش أ٣خّ ح

ػخُٔخ رخ٣ؼخُ ٖٓ حُوَٜ ًٝخٕ ر٤ْٜ٘ أٓظخًٗخ ٓلٔٞى ِٗظٞص كٌٛزض ح٠ُ ر٤ظٚ ألٍٝ َٓس ، ًٝخٕ ٓـِٔٚ كخكال رؤًخرَ حُؼِٔخء 

ٕ كُٞٚ ، كوّيٓض ح٤ُٚ ٛي٣ظ٢ ك٢ ظَف كِْ ًٝ٘ض ٓؼظِٓخ إٔ أهيّ ُل٤٠ِظٚ ٛي٣ش ٓظٞحٟؼش كزو٤ض ٓؼٚ كظ٠ حَٜٗف ّ

٣لظلٚ ٝهٌف رٚ ك٢ ٝؿ٢ٜ ٝحٗظ٢َٜٗ أٗي حٗظٜخٍ ، ٝهخٍ ُؼٖ هللا ػِٔخء حُٔٞء ح٣ٌُٖ ٣ظَٜكٕٞ رٔخ ٣ٞك٢ ح٠ُ أٓؼخُي أٗٚ ال 

٣ٞؿي ك٢ ػِٔخء َٜٓ ٖٓ ٣ويّ حُل٠َ ُٔٔظلو٤ٚ ١ٝخُز٤ٚ ال ٣زـٕٞ ػ٤ِٚ ؿِحء ٝال ٌٍٗٞح ٝحٗظي حألٓظخً ك٢ حُظؼ٣َذ ُْٝ 

ُٝٔخ ط٣َؼض ٓلخٝال حٓظؼطخكٚ ٍؿخء ػلٞٙ ؿخىٍ ر٤ظٚ كظزؼظٚ كظ٠ حُ٘خٍع ٝٓخ . ٣ٜيأ كظ٠ أٗٚ أ٢َٗٓ رٔـخىٍس ر٤ظٚ ٓطَٝىح 

ُُض رٚ حٓظـي٣ٚ حُؼلٞ كظ٠ ػلخ ػ٢٘ ، ػْ حٓظوَ حُظَحّ ٝأٗخ ٝحؿْ ك٣ِٖ أٓق ، ٝػيص أىٍحؿ٢ ٝٓؼ٢ ظَك٢ حُٔ٘ئّٝ 

ؿٚ ا٢ُّ ًُي حُظؼ٣َذ ٝحُظؤ٤ٗذ ُلٔخ٣ش حكٔخٓٚ حَُك٤غ ، ٝىهِض رٌَ ٓخ ك٤ٚ ، ٝال أهل٢ أ٢٘ٗ أًزَص ِٗظٞص ٝإ ٝ

ٝرؼي حُ٘ـخف ؿخىٍص َٜٓ ح٠ُ ك٠َٓٞص . حالٓظلخٕ ٝرؼي ٣َٜٖٗ ظَٜص ٗظ٤ـش حالٓظلخٕ ًٝ٘ض ٖٓ حُلخث٣ِٖ ٝحُلٔي هلل 

ػْ طٞك٢ . هخُظٚ ًٝخٕ ٝحُي١ ال ٣ِحٍ ٣َُٝح ُِِٔط٘ش حُوؼ٤ط٤ش ػْ ٓخ ُزغ إٔ حٓظوخٍ ٖٓ حُُٞحٍس ٝهزَ حُِٔطخٕ ػَٔ حٓض. 

حُِٔطخٕ ػَٔ ٍكٔٚ هللا ٝحك٠ض حُِٔط٘ش حُوؼ٤ط٤ش ح٠ُ حُِٔطخٕ ٛخُق رٖ ؿخُذ كخٓظ٢ٍُٗٞ ك٤ٔخ كَٟض ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ 

حُِٔطخٕ ٛخُق حُٔٔظَ حٗـَحْٓ ٓٔظ٘خٍح ٓو٤ٔخ ُؼظٔظٚ ، ٝحٓظِْٔ حُِٔطخٕ إلٗـَحْٓ ح١ٌُ ؿؼَ ٛٔٚ حألٍٝ ػ٢ُِ ػٖ 

طذ ػ٢٘ حٗـَحْٓ ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ َٗ٘ٙ رخُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش ػيس ٛللخص طلخَٓ ك٤ٜخ ٝى. ُٝحٍس حُِٔط٘ش حُوؼ٤ط٤ش كؼ٢ُِ٘ 

ػ٢ِّ ٝػ٠ِ ك٠َٓٞص ٝحكظَٟ ًؼ٤َح ٓٔخ ك٢ ٛللٚ ٝهخٍ حٗٚ ٣َٟ حٌُٔال حُظ٢ ٣ظ٠ُٞ كخٓي ُٝحٍطٜخ ؿ٤َ حٌُٔال حُظ٢ 

٣يٙ ٝٗخٍٙ ٝرٔخ أُػؾ رٚ ٝهخٍ حٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞحؿٚ حٌُٔال حُـي٣يس ٝهي ٝحؿٜٜخ كظـِذ ػ٠ِ كخٓي رلي. ػَكٜخ ٖٓ هزَ 
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حُِٔطخٕ ٛخُلخ ٖٓ حالٍٛخد ٝك٢ ٤ِ١ؼش حالٍٛخد حالٗـ١ِ٤ِ حُظٜي٣ي رؼٍِ حُِٔطخٕ ٛخُق ٝحٓظويحّ حرٖ ػٔٚ ٤ُلَ ٓلِٚ 

(.  حٗظ٠ٜ ًالّ ح٤ُٔي كخٓي حُٔل٠خٍ" )ٓئ٣يح رخالٗـ٤ِِ ٌَْٝٓٛ ٝىٛخثْٜ 

 

ٓؼش رٔزذ ٗؼَٙ حُـ٘خث٢ حَُه٤ن ٝح١ٌُ ؿ٠٘ ُٚ ًؼ٤َ ٝهي حٗظَٜ أهٞٙ ح٤ُٔي حُ٘خػَ ك٤ٖٔ رٖ أر٢ رٌَ حُٔل٠خٍ َٜٗس ٝح

 .ٖٓ حُٔـ٤ٖ٘ ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ك٢ ك٠َٓٞص ٝحُٔؼٞى٣ش ٝح٣ٌُٞض ٝىٍٝ حُو٤ِؾ حألهَٟ 
 

 (1965 -1918)اٌصؽفٟ اٌغ١ذ ؼغ١ٓ ِؽّذ اٌثاسٚاٌشاػش 

 

 

طخ٣ٍن ك٤خطٚ  ًٝخٕ ٖٓ أرَُ ٗو٤ٜخص ٓـِْ حُ٘خ١ حُ٘خػَ حُٜلل٢ حُٔلخ٢ٓ ح٤ُٔي ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي حُزخٍ ، ٝٓ٘ٞؿِ

: ك٤ٔخ ٣ؤط٢ 

ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ حألٍٝ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ حُؼالٓش ح١ٌُ ًخٕ ُٚ حُل٠َ حٌُز٤َ .  1918ٖٓ ٝحى١ ىٝػٖ ػخّ  ( حُو٣َٖ)ُٝي ك٢ ه٣َش 

ٝحُظلن  1934ٝهي ٛخؿَ ح٠ُ ؿ٤زٞط٢ ػخّ . ك٢ ٓيٙ رخُٔؼخٍف ٝحُؼِّٞ ٝهخٛش حُلوٚ حُ٘خكؼ٢ ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ

. 1938ػَر٤ش حالٓال٤ٓش رٔؼ٤ش َٜٛٙ ح٤ُٔي ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔ حُزخٍ ٌٝٓغ ك٤ٜخ أٍرؼش أػٞحّ كظ٠ رٔيٍٓش حُ٘ـخف حٍ

ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي حُؼالٓش حألى٣ذ حُٔظلٖ٘ ح٤ُٔي ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ حُٔوخف ح١ٌُ كيد ػ٤ِٚ ٝػَكٚ ػ٠ِ ح٥ىحد حُلي٣ؼش حُظ٢ 

ٗؼَحء حُٔؼخ٣َٖٛ ٖٓ أٓؼخٍ أكٔي ٗٞه٢ ٝه٤َِ ًخٕ ٖٓ أػالٜٓخ حُؼوخى ٝحُٔخ٢ُٗ ١ٝٚ ك٤ٖٔ ٝٓلٔي ك٤ٖٔ ٤ٌَٛ  ٝحٍ

ٝح١ِغ ػ٠ِ ٓـِش أرُِٞٞ حُظ٢ ًخٕ ٣ٜيٍٛخ حُ٘خػَ أكٔي . ٓطَحٕ ٝكخكع حرَح٤ْٛ ٝٗؼَحء حُٜٔـَ ٝٓـٔٞػش أرُِٞٞ 

ًٔخ ح١ِغ ػ٠ِ حُٔـالص حألىر٤ش ٓؼَ ٛل٤لش حُلظق حُظ٢ أٛيٍٛخ ٓلذ حُي٣ٖ حُوط٤ذ ، ٝٓـِش حَُٓخُش . ٢ًُ أرٞ ٗخى١ 

.  ٛخ حألٓظخً أكٔي ك٤ٖٔ ح٣ُِخص ٝحُظ٢ ًخٕ ٣طخُؼٜخ ر٘ـق  حُظ٢ أٛيٍ

ٝهي حٓظلخى ٖٓ أٓظخًٙ ٖٝٓ حُوَحءس ك٢ طِي حٌُظذ ٝحُٔـالص ٝحُٜلق ، كظـ٤َ أِٓٞرٚ حٌُظخر٢ ٖٓ حالِٓٞد حُوي٣ْ ح٠ُ 

. حالِٓٞد حُلي٣غ 

ا٠ُ ٓي٣٘ش ػيٕ ٝحٗظـَ ك٤ٜخ ٝػخى أىٍحؿٚ . ٝىٍّ ػ٘يٙ رخالٟخكش ا٠ُ ػِّٞ حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ػِْ حُٔ٘طن ٝحألٍٛٞ 

ٓيٍٓخ ُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ك٢ ٓيٍٓش حُلالف حأل٤ِٛش ٌٝٓغ ك٢ ػيٕ ُٔيس ػخ٤ٖٓ ػْ ػخى ح٠ُ ١ٝ٘ٚ  ٝه٣َظٚ حُو٣َٖ 

. 1940رؼي ه٤خّ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ( ك٠َٓٞص –ىٝػٖ )

ٓخٕ ٝط١ٞيص حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ، ٝهخّ ٝك٢ أػ٘خء روخثٚ ك٢ ػيٕ حطَٜ رخألٓظخً حُٜلل٢ حألى٣ذ  حُ٘خػَ ػ٢ِ ٓلٔي ُن 

ك٢ ٛل٤لش ٝحُيٙ كظخس ( ُكَس)ٛي٣وٚ حألٓظخً ػ٢ِ ٓلٔي ُؤخٕ رَ٘٘ أٍٝ ه٤ٜيس ُِ٘خػَ ك٤ٖٔ ٓلٔي حُزخٍ رؼ٘ٞحٕ 

: حُـ٣َِس ًٌَٝٗ ٜٓ٘خ 

ٗلٌص أ٢ٜٔٓ كّلطُٔض ه٢ٓٞ  

ٝٗزٌُص حُٜٟٞ ٝأكَؿُض ًؤ٢ٓ  

أٗخ ك٢ حُلذ هخثذ ُْ أًم ٖٓ  

٢ّٓ  ًؤٓٚ حُلِٞ ٍٗلش حُٔظق

 

.  ٝػَٔ ك٢ ىٝػٖ ٓيٍٓخ ك٢ رؼٞ حُٔيحٍّ حأل٤ِٛش ػْ  ك٢ ٓيٍٓش حَُرخ١ حُل٤ٌٓٞش
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حُظ٢ َٓػخٕ ٓخ طًَٜخ ػْ ( حُل٤ٌٓٞش )ٝػَٔ ٍث٤ٔخ ُظل٣ََ ٛل٤لش حألهزخٍ حالٓزٞػ٤ش   1952ػْ حٗظوَ ح٠ُ حٌُٔال ػخّ 

. ػَٔ َٓحٓال ُٜل٤لش ح٠ُٜ٘ش ك٢ ػيٕ 

ه٣َزٚ )ك٣ََ ٛل٤لش حُـ٘ٞد حُؼَر٢ حُظ٢ ًخٕ ٣ٌِٜٔخ ح٤ُٔي أكٔي ػَٔ رخكو٤ٚ ػْ حٗظوَ َٓس آهَٟ ح٠ُ ػيٕ ٝػَٔ ك٢ ص

.  ٝحُظ٢ ح٠ْٗ ح٤ُٜخ ك٤ٔخرؼي ػزي هللا رخ٣ًذ ٝأهٞٙ ػ٢ِ رخ٣ًذ 1954رؼي ٛيٍٝٛخ ٓزخَٗس ػخّ (  ٖٓ ؿٜش أٓٚ

 

. ٌٝٓغ ك٢ ػيٕ كٞح٢ُ ٓ٘ش ًخِٓش 

ًٝخٕ ك٤ٚ ؿَف كخٍؿش كٌٖٔ ك٤ٜخ ، ًٝخٕ ٣ؤط٢ ك٢  ٝهي حٓظ٠خكٚ ٝحُي١ ٌٖٝٓ ك٢ ُِٓ٘ٚ حُوي٣ْ ح١ٌُ طلٍٞ ا٠ُ ٌٓظذ

ٓؼظْ حأل٣خّ ٣ظ٘خٍٝ حُـيحء ٓؼ٘خ ، ٝط٤ِٔص ؿِٔخص حُ٘خ١ رِطلٚ ٝػِٔٚ ٝأىرٚ ٝٗؼَٙ ، ًٝخٕ ٣ؤط٢ ح٤ُٜخ رؼٞ أٛيهخء 

حُٞحُي ٓؼَ هِق كٖٔ ػ٢ِ ًٝخٕ حُ٘خػَ ٣يحػزٚ رخُوٜخثي ح٤ُُِٜش حُٔخهَس ٝحُـ٤ٔغ ٠٣لي ، ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ك٢ 

ٝآٍ كٖٔ ػ٢ِ ْٛ ٖٓ حُؼـْ ح٣ٌُٖ ط١ٞ٘ٞح ػيٕ ٝٛخٍٝح ٖٓ حُؼخثالص حَُٔٓٞهش ك٤ٜخ ُْٝ ٣ٌٖ ... ىٕ ٖٓ حُٔٔخكش ع

١َِ ح٤ُ٘ؼ٢ كخثال ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ أَٛ ػيٕ حُٔ٘ش حُ٘خكؼ٤ش ، ُْٝ ٣ٌٞٗٞح ْٛ ٜٓظ٤ٖٔ رخُ٘خك٤ش حُي٣٘ش حٌُٔٛز٤ش  حٌُٔٛذ حالػ٠٘ ػ٘

. ْٛ حُٔظزخ٣٘ش ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٝى ٝاكظَحّ ٝطزخىٍ ُِٔ٘خكغ ٝؿ٤ٔغ ٌٓخٕ ػيٕ رؤى٣خْٜٗ حُٔوظِلش ٌٝٓحٛذ. 

 

ٝهي هخّ ٝحُي١ ك٢ طِي حُلظَس رطزغ أٍٝ ى٣ٞحٕ ُو٣َزٚ حُ٘خػَ ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي حُزخٍ ػ٠ِ ٗلوظٚ حُوخٛش رؼ٘ٞحٕ أؿخ٢ٗ 

 حُٞحى١ ، ح١ٌُ ظَٜص ك٤ٚ ٗخػ٣َش حُزخٍ ٝطؤػَٙ ر٘ؼَحء ح٤َُٔ٘ٓٝش ٓؼَ ػ٢ِ ٓلٔٞى ١ٚ ٢ًُٝ أرٞ ٗخى١ ٝٓـٔٞػش

أرُِٞٞ ًٔخ إٔ ك٤ٜخ هٜخثي ٝحهؼ٤ش طٍٜٞ كخٍ حُٔٞح١ٖ حُل٢َٓ٠ ٝحُٔٞظق حُزخثْ ، ٝك٤ٜخ هٜخثي ٤٘١ٝش ٝهٜخثي ى٤٘٣ش 

. ٓظؼِوش رٔيف حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝهخٛش ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُي٤٘٣ش ًخُُٔٞي ٝحالَٓحء ٝحُٔؼَحؽ 

: ٖٝٓ هٜخثيٙ ح٤٘١ُٞش ه٤ٜيس كِٔط٤ٖ حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ 

١ُٖٞ حُٔويّ ك٢ َٓحرؼٚ ح٤ُِٔزش ؟ ٓخًح ػٖ ح

ٓخًح ػٖ حُ٘ؼذ ح٣َُ٘ي ٣ؼ٤ٖ ك٢ ى٤ٗخ ؿ٣َزٚ؟ 

٣ٌ٘ٞ ا٠ُ حُِٖٓ ح١ٌُ أٝىٟ رؼِطٚ ًٗٞرٚ  

٣ٌ٘ٞ ا٤ُٚ كَٜ ىٍٟ ٓخًح رٜٔـظٚ حُـي٣زٚ؟ 

اٗخ ٓجٔ٘خ ػ٤٘شًا رِٜخء ٓـِيرشًا ٍط٤زٚ 

ػل٘خ رٜخ ُـش حٌُالّ ك٣ٞق ُِـِش حَُٔر٤ٚ 

ُ ٓ٘خرَٗخ  ُِ هط٤زٚ  ُٝظ٘طن حألػٔخٍ ُٝظٜ

كخ٤ُُٔق أرِؾ هخُشًا ٝحُلؼَ أؿيٍ رخ٤ُٜٔزٚ 

ُْ ال ط٣ٌذ ػ٘خىٛخ أريح ٣ٌٓزٚ؟  أ٣ٖ حُؼِحث

ٝحإلٗطالهشُ ًخُٜ٘خِد اًح ريح ٢َٓ٣ ٤ُٜزٚ؟ 

طوطٞ ا٠ُ حُـخ٣خص ٗؼزخ ال طَٟ اال ٝػٞرٚ؟  

 

ػظٜخ ٝحهَحؿٜخ ك٤غ ُْ رؼي ٛؼٞرخص ؿٔش ك٢ ١زخ 1960ػْ ػخى ح٠ُ حٌُٔال ٝأهخّ رٜخ ، ٝأهَؽ ُِ٘خّ ٛل٤لظٚ حَُحثي ػخّ 

ُطخثَس ًَ حٓزٞع ٓٔخ أىٟ ح٠ُ رخطٌٖ ٛ٘خى ٓطزؼش ك٢ حٌُٔال ططزغ حُٜلق ، كخٟطَ ُطزؼٜخ ك٢ ػيٕ ًٝخٗض طََٓ ح٤ُٚ 

. حٍطلخع ًِلظٜخ ٣ُٝخىس ى٣ٞٗٚ كظ٠ طٞهلض ، ًٝخٕ ُٔخٕ كخٍ ٗؼزٚ ح١ٌُ طآؿؾ ك٢ أػٔخهٚ حَُكٞ ُِٞؿٞى حالٓظؼٔخ١ٍ 

. ػَٟش ٠ُِٔخ٣وش ٖٓ حُِٔطش حُلخًٔش ٣ٌٞٓحى ًٝخٗض ٛل٤لش حَُحثي ٝٛخكزٜخ 

. ُٝٚ ى٣ٞحٕ أٛيحء ( . ٖٓ أؿخ٢ٗ حُٞحى١ )رؼ٘ٞحٕ  1954ُِٝزخٍ ٗؼَ ٓطزٞع رخالٟخكش ح٠ُ ى٣ٞحٗٚ ح١ٌُ ٛيٍ ػخّ  

ٝهي ُؿٔغ ٗؼَٙ َٝٗ٘طٚ ىحٍ ك٠َٓٞص ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ رؼ٘ٞحٕ . ٝى٣ٞحٕ حألؿخ٢ٗ ٝٛٞ ٗؼَ ٓ٘ظّٞ رخُؼخ٤ٓش ٝحُلٜل٠ 

. رؼي ٝكخطٚ رؤٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش 2004ػخّ " حُ٘ؼ٣َش حٌُخِٓش حألػٔخٍ " 

 

: ٖٝٓ أٓؼِش ٗؼَٙ حُٞؿيح٢ٗ ه٤ٜيس َٛ ط٣ًٌَٖ  

ْْ ؟  َٛ ط٣ًٌَٖ كي٣ؼََ٘خ      ك٢ ٍٝػش ح٤َُِ حُز٤ٜ
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 ْْ َٛٔٔخ ًؤٕ هلٞطَٚ         ك٢ ح٤َُِ أّٗخص حُٔو٤

  ْْ ًٝؤٕ ٗـٞحٗخ ر٤ٔ٘خء     حُٜٟٞ ٗـٟٞ ح٤ٌُِ

ُٖ ك٢ حُظِٔخء َٓ  أ ْْ ُٝ٘ل ٝ ه٤خالص ط٤ٜ

 

: ُٝٚ ه٤ٜيس ٣ظليع ك٤ٜخ ػٖ ه٣َظٚ حُو٣َٖ ٓطِؼٜخ

ه٣َظ٢ ٜٓز٢ آٓخ٢ُ َٝٓطخى ه٤خ٢ُ           كٔلش حُي٤ٗخ اًح ٓخ ٟخم ر٢ ٍكذ حُٔـخٍ  

ػِٔظ٢٘ ٤ًق أكي٣ٜخ رَٝك٢ ٝرٔخ٢ُ ؟      ٓخ رٜخ اال ؿٔخٍ ٓخكَ أ١ ؿٔخٍ  

ٓؼخ ٛخٓخطٜخ ُؼٔخ ٣ٞ١ال  ح٤ُْٔ٘ حُؼخ١َ حُِٔٔخٍ ٣ٔظ١ٜٞ حُ٘و٤ال     كظَحٙ ٓٞ

 

: ٖٝٓ ٗؼَٙ حُي٢٘٣ ه٤ٜيس ٍٍٓٞ حالٗٔخ٤ٗش  ٝٓطِؼٜخ

  َُ َُ             ٣َفُّ رٜخء ٓؼِٔخ حرظْٔ حُِٛ َّ ٍر٤ٌغ ًِٚ حٍُ٘ٞ ٝحُز٘ أ١

  َُ ِٚ            َٝٓ ىحكوخ ٝحٗؼَ ٍُٛٞى ٣خ ٗؼ كل٢ّ ٍر٤غ حٌُٕٞ ك٢ ٣ًًَخطِ

 ُّٕ َُ   ٝهق ٗخىرخ ٓخ ٤ّٟغ حُُؼَُد ٖٓ ُػال     ٣َ َِ ٓخ رو٢ حُيٛ رِٔٔغ حُيٛ

َُ حألُزخد ٖٓ حُٔـي  ٌَ ىٝٗٚ ٣وَٜ حُلو ػ٤َ ٝطخٌُي               ٖٓ حُؼِ كو

 

: ُٝٚ ه٤ٜيس حَُِٛحء ػ٘يٓخ ُحٍ هزَٛخ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس هخٍ ك٤ٜخ 

َّ أِٟؼ٢   ٍَ ٣ٍَٟق ٤ُظٚ َك طٔخرَن ٣خ َُٛحُء ٗؼ١َ ٝٓيٓؼ٢      ِك٤خ

ٍِ حُزو٤ِغ حَٛهٞح ٓؼ٢  ر٤ٌُض ُٝٞ ًخٕ حُزٌخُء رٖ حكؼ٢           ُوِض ُِٝح

ر٤ٌض ًْٝ ك٢ حُيٓغ رٌَُء ُٜٔـِش       ًْٝ ٖٓ ٗلخٍء ك٤ٚ ُِٔظٞؿغ  

ّْ حُول٢ّ حُٔوِ٘غ  ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ُِ٘ق ٓخ ك٢ ك٘خٗظ٢        ٖٓ حألُْ حُـ

 

: ى١ ٖٝٓ أٓؼِش ٗؼَٙ ح٢٘١ُٞ ٝحُو٢ٓٞ رخالٟخكش ح٠ُ ه٤ٜيس كِٔط٤ٖ حُظ٢ ًًَٗخٛخ ه٤ٜيس ٣خ رال

ُٕ ػٖ ٤ٛلخطِي  ْ ح٥ًح َٜ َِ طُ َّ ك٢ ٤ٟؼِش حُؼٔ ٣خ رالى١ َكظّخ

ٌُٗخطِي   ًْ ٍكؼ٘خ ك٤ِي ح٣ََُٔ ٖٓ حٌُٟ٘ٞ كٌحرض أٛٞحطُ٘خ ك٢ 

زخطِْي  ُٓ ٌَ ا٠ُ ػ٤ِٔن  ٤ ِ٘ ُٓ  َِ ٌَ ك٤ي ُِلٌ ًَ ٢ٍٗء ٓل٤ّ

: ٝه٤ٜيس ٣ّٞ حُؼَٝرش ٝٓطِؼٜخ 

َِ حُو٤ٜذَ  ًَ ٌّ ْٚ       ٣خ رخِػَغ حُ ْٙ ُز٤ي ٣خ ٣ّٞ حُؼَٝر
ٍِ حُزؼ٤يس ٝحُو٣َزَ٘ٚ ْ  َٞ ًٜا ٣خ رخػَغ حُظخ٣ٍن ك٢      حُ

َِٗخ ح٤ََُٛزش   ٌٍ ٖٓ حُٔخ٢ٟ ٖٝٓ    ٓخػخص كخٟ َٞ ُٛ

 

:  ٝه٤ٜيس رٍٞ ٓؼ٤ي حُوخُيس ٝٓطِؼٜخ 

َّ رخُؼيٝحٕ ٤ًٌُ٣ٜخ         ٗؼٞحَء طؤط٢ ػ٠ِ حُي٤ٗخ ٝطَى٣ٜخ  هَ ١ٌُِ ٍح

ط٤ِ٠الًا ٝط٣ٜٞٔخ   ًلخى ٓخ ًهَض ك٢ ى٤ٗخَى طـَرش     ٝكٔذ ٓخ هِض

ِٕ طل٤٤ٜخ  ٣َٗؼش حُـخد ك٢ أه٠ٔ ٓظخَٛٛخ     ١َلِوَض ر٤ٖ ر٢٘ حإلٗٔخ

 

: ٝه٤ٜيس ٣ّٞ حُـِحثَ حُظ٢ هخٍ ك٤ٜخ

َك٤ّٞح ٓؼ٢ ٣ّٞ حُـِحثَ         ٝطِٔٔٞح ىّ ًَ ػخثَ  

 َْ ٍُ ٓخكِ ٝأ٠ُٓٞح ٓغ حألكَحٍ ٗلٞ     حٍُ٘ٞ ك٤غ حُ٘ٞ

َْ ك٤غ حٌَُحٓشُ ؿخ٣شٌ             ك٢ ظَ   طو٣ََ حُٜٔخثِ
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اٌشؼش اٌغٕائٟ  

 

ُٝٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوٜخثي حُظ٢ حٓظألص رٜخ ىٝح٣ٝ٘ٚ ٝؿ٘خٛخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُل٘خ٤ٖٗ حُل٠خٍّ ٓؼَ ػزي حَُد حى٣ٍْ ٣ِْٝٔ ىك٢ 

ٚأُّ٘ٙ دْٚ ظذاي ِؽّذ ظّؼح  ٝػ٢ِ حُٔوخف ٝ أرٞ رٌَ حُظ١ٞ ٝحرَح٤ْٛ حُٜزخٕ ٝٓخُْ رخ١َك٢ ٝٓلٔي ٓخُْ رٖ ٗخٓن

كوي ُٝي ٓلٔي ؿٔؼش هخٕ ك٢ حٌُٔال ٖٓ أّ ىٝػ٤٘ش ك٤َٓ٠ش ٝأٌد ر٘ـخر٢ ٛ٘ي١ ٖٓ أٍٛٞ ػَر٤ش  (1963-1903)خاْ 

 ًٝخٕ ٝحُيٙ هخثيح ٤ٓٞٓو٤خ ُِلَهش حُِٔطخ٤ٗش ٝحُظلن ٛٞ رٌٜٙ حُلَهش ٖٓ ٖٓ حُوخٓٔش ػَ٘ ٝٛخٍ ٛٞ ٍث٤ٜٔخ ك٤ٔخ رؼي

ٕ كَهش ٤ٓٞٓو٤ش هخٛش رٚ  ، ٝرؼي ٟٝٝغ ُٜخ ٤ٓٞٓو٠ ح٤ُ٘٘ي ح٢٘١ُٞ ُِِٔط٘ش حُوؼ٤ط٤ش ك٢ ك٠َٓٞص ّٞ طوخػيٙ حُٔزٌَّ ً

ٍ حألؿ٤٘ش حُل٤َٓ٠ش ًٝخٕ ٣ـ٤ي حُؼِف ػ٠ِ ح٥الص حُ٘لخ٤ٓش ، ًٔخ أؿخى حُؼِف ػ٠ِ حُؼٞى ٝحٌُٔ٘ـش ا٣ـخىس طخٓش ،  ّٞ ١ٝ

ٝط٤ِٔ ٓلٔي ؿٔؼش هخٕ رظٌٝهٚ ُِ٘ؼَ حُل٤ٜق ٝهيٍطٚ ػ٠ِ ؿ٘خثٚ ٝٓؼخُٚ ه٤ٜيس حُؼالٓش حُٜٞك٢ حُيٓ٘و٢ ػزي حُٔالّ 

: ٢ٛٝ ( 1731 – 1641)حر٢ِٔ ٕ

  َُ ػ٢٘٤ ُـ٤َ ؿٔخٌُْ ال ط٘ظَ      ٝٓٞحًٔٞ ك٢ هخ١َ١ ال ٣وط

 َُ ٛزَص هِز٢ ػٌ٘ٔٞ كؤؿخر٢٘   ال ٛزَ ٢ُ ال ٛزَ ٢ُ ال أٛز

 

ٝػ٘يٓخ حٓظوَ ٗخػَٗخ ح٤ُٔي ك٤ٖٔ حُزخٍ ك٢ حٌُٔال ط١ٞيص حُؼالهش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُل٘خٕ ٓلٔي ؿٔؼش هخٕ ٝٛخٍح ٛيه٤ٖ 

: ٙ حُل٘خٕ ٓلٔي ؿٔؼش هخٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي ٝحألؿخ٢ٗ ٝٓؼخُٜخ ك٤ٔ٤ٖٔ ٝؿ٠٘ ٍ

أ٢ِٔٓ ٣خ ٢٘١ٞٓ ٣ؤٍٝ ػخى 

ٝحُلو٢ رخًَُذ كخُي٤ٗخ ١َِحى 

:  ٝؿ٠٘ ُٚ ه٤ٜيس 

حُ٘ؼذ ٣ّٞ حٗظوذ    كَكض ؿ٤ٔغ حُؼَد  

٤ًِٖ ٛٞص ٝٛذ     ٝحُيَٛ ًال ؿالد  

 

: ًٔخ ؿ٠٘ ُٚ هٜخثي ه٤ٓٞش ٓؼَ 

ٓٔٞح ىّ ًَ ػخثَ  ك٤ٞح ٓؼ٢ ٣ّٞ حُـِحثَ    ٝطَ

: ٝه٤ٜيس 

٣خ َٜٓ ٣خ ١ٖٝ حٌُٔخٍ     ٣خ ٜٓي أكَحٍ حَُؿخٍ  

َٜٗٝى ك٢ ٣ّٞ ح٠ُ٘خٍ     ك٢ ٣ّٞ ٓؼًَش حُوظخٍ  

: ٝؿ٠٘ ُٚ هٜخثي ػخ١ل٤ش ٓؼَ 

ٍى هِز٢ ٍى هِز٢      هِ٘خ ٗ٘و٠ رلز٢  

ٓخ رـ٤ظي ه٢ ؿ٘ز٢      ٝحٗض ًٖ ُِـ٤ٔغ  

ٝه٤ٜيس  

ٕ ك٢ حُٞؿيحٕ  ٣خ ؿخ٣ذ ػٖ حالػ٤خٕ     ٣خ ٓخى

: ٝه٤ٜيس 

٣خ كز٤ز٢ ٣ٝخ ٍٝك٢ ٣ٝخ ٍٗٞ ػ٢٘٤  

ح٣ٖ ٢ُ هي ؿَٟ ُِٜـَ ر٤٘ي ٝر٢٘٤  

 

 1960ٝهي ػٔال ٓؼخ ًٔٔظ٘خ٣ٍٖ ك٢ حُ٘يٝس ح٤ُٓٞٔو٤ش حُل٤َٓ٠ش ك٢ حٌُٔال حُظ٢ طؤٓٔض ػخّ 

 

ًخٕ أ٠٣خ ٣ـ٤ي  ٝهي ٗخٛيُص حُ٘خػَ ك٤ٖٔ حُزخٍ ح١ٌُ حٓظ٠خكٚ ٝحُي١ ٝٛٞ ك٢ ؿَكظ٢ ٣ؼِف حُؼٞى ٣ٝيٗيٕ ، ًٝٔخ

ٓطزؼش " )ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي حُزخٍ" حُؼِف ػ٠ِ حٌُٔ٘ـش كٔزٔخ ًًَٙ حر٘ٚ حألى٣ذ حُيًظٍٞ ػزي هللا رٖ ك٤ٖٔ حُزخٍ ك٢ ًظخرٚ 

 (.2015ٝكي٣ٖ حُلي٣ؼش ُألٝٓلٔض حٌُٔال 
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رخٍ حُ٘خػَ حُٜلل٢ ك٤ٖٔ ٓلٔي حُزخٍ ٝػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ػ٢ٔ ٓلٔي كخٓي حُزخٍ ٝػ٠ِ ٣ٔخٍٙ ػزي حُوخىٍ كخٓي حٍ

 

 
ػ٠ِ حُؼٞى ٣لخٍٝ حُؼِف  ح١ٌُ حُ٘خػَ ك٤ٖٔ ٓلٔي حُزخٍ ٝرـخٗزٚ ٛي٣وٚ ػ٢ٔ ػزي حُوخىٍ رٖ كخٓي حُزخٍ
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اٌفصً اٌصاٌس 

ِٓ ػٍّاء ػذْ اٌّشٙٛس٠ٓ  
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( 1391-1326/  1972-1908:)الشٌخ محمد بن سالم البٌحانً 

 

وفً فجر ٌوم المولد النبوي تحدث الشٌخ محمد سالم .. صٌر لصبلة الفجر الى مسجد بان( كما اسلفنا)وكنا نذهب مع عمً 

عن هذه المناسبة وركز حدٌثه عن السٌدة خدٌجة رضً هللا ( وهو  حد  شهر الخطباء فً عدن والجزٌرة العربٌة )البٌحانً 

كل الحاضرٌن كانوا ٌبكون وهم  و ذكر  ن. عنها ، وكٌؾ  حبت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وفدته بمالها ونفسها 

ٌسمعون ما القته هذه السٌدة النبٌلة الكاملة الفاضلة من المشاق والمتاعب ، وهً تعانً الحصار الظالم فً شعب بنً هاشم 

، الذي سماه رسول هللا صلى هللا ( السنة العاشرة للبعثة)حتى ماتت هً وعمه وكافله والمدافع عنه  بو طالب فً عام واحد 

" . عام الحزن"ه وآله وسلم علً

وكان الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌحبها جدا وٌذكرها كثٌرا حتى ؼارت السٌدة عابشة رضً هللا عنها من كثرة ذكره 

وهللا ما  بدلنً هللا خٌرا منها قد آمنت : قد  بدلك هللا خٌرا منها فؽضب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وقال : لها وقالت 

بً إذ كفر بً الناس ، وصّدقتنً إذ كذبنً الناس ، وواستنً بمالها إذ حرمنً الناس ، ورزقنً هللا عز وجل ولدها إذ 

كانت السٌدة عابشة بعد ذلك تذكر فضابل السٌدة خدٌجة و. رواه البخاري فً صحٌحه وؼٌره " حرمنً  والد النساء 

 صلى هللا علٌه وآله وسلم ، وهً التً روت  حادٌث فضابلها ومواقفها العظٌمة رضً هللا عنهما فً نصرة رسول هللا

. وفضابل السٌدة فاطمة علٌها السبلم 

( وترجمة مفصلة فً كتابً عدن لالاة الٌمن)ترجمة مختصرة للشٌخ البٌحانً

. رآن فً بٌحان تربى فً حجر والده الذي علمه الق( م1972-1908/هـ1391-1326)ولد الشٌخ محمد بن سالم البٌحانً 

.وكفى بصره وهو طفل صؽٌر   

إصبلح "وكان الشٌخ محمد بن سالم البٌحانً ٌكثر الدعاء لشٌخه السٌد عبد هللا بن عمر الشاطري ، و هدى  ول و هم كتبه 

.لوالده ولشٌخه السٌد عبد هللا الشاطري" المجتمع   

م وهو فً كنؾ السٌد 1926/هـ1344نة م الى منتصؾ س1922/هـ1339وفً ترٌم مكث  ربع سنوات متتالٌة من آخر سنة 

وللبٌحانً قصابد فً شٌخه السٌد عبد هللا بن عمر الشاطري العلوي . عبد هللا الشاطري ٌرعاه وٌوجهه وٌعلمه وٌحدب علٌه 

:الصوفً المربً وفً  حدها ٌقول   

 هو الشاطري العالم العامل الذي     تعلمت من تقرٌره الشرح والمتنا
لٌه آللبا           فذلك مما كان ٌحشو به األذنا  إذا ما بكت عٌنً ع  

 قضى زمنا فً خدمة العلم رافعا      بناء رباط ال ٌشابهه مبنى 
 و ي ؼرٌب جاءه فهو واجد           به العلم والقوت الضروري والسكنى
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 ومما قال البٌحانً فً ترٌم 

ا فً البلد الؽن مع السادة األشراؾرعى هللا  ٌام الوصال وإذ كنا          
 ترٌم التً طاب الحدٌث بفكرها     فٌا حبذا الؽّناء وٌا حبذا المؽنا 

 
وهكذا كانت منارات العلم فً االسبلم و ربطته ٌجد فٌها الؽرٌب العلم والقوت الضروري والسكنى ، والرعاٌة االسبلمٌة 

عا االخبلص هلل سبحانه وتعالى فٌبارك هللا سبحانه الصحٌحة والقدوة المثلى فٌتعلمون العلم والعمل ، وٌكون رابدهم جمً
.وتعالى فً علومهم وفً  ثرهم   

 
وقد ذهب الشٌخ البٌحانً بعد ذلك الى االزهر وتعلم على ٌد شٌوخه الكبار وعلمابه األماجد ، ولكنه لم ٌر فً حٌاته مثل 

.الشاطري قط   
.موج بالعلماء وبالحركات الدٌنٌة والسٌاسٌة فً زمنهواتسعت مداركه العلمٌة واألدبٌة فً مصر ، فقد كانت مصر ت  

 
:الجم ٌة اَلس مٌة الكبرى   

وعندما عاد الشٌخ محمد بن سالم البٌحانً الى عدن قام بنشاط الدعوة والتدرٌس واالمامة والخطابة ، وساهم فً تأسٌس     

من  صل هندي توطن )لمحامً محمد عبد هللا م ، وكان ٌر س هذه الجمعٌة الشٌخ ا1949الجمعٌة االسبلمٌة الكبرى عام 

عدن وكان من رجاالتها ، وذهب الى برٌطانٌا لشرح قضٌة عدن والجنوب فً البرلمان ، وتوفً هناك ، وقد اتهمم  هل 
.التً  قامت المعهد العلمً االسبلمً ( الجمعٌة)، وهً ( بعضأهل عدن الحكومة البرٌطانٌة بسّمه  

وقد قام الشٌخ البٌحانً بتكوٌن لجان لجمع التبرعات ، . سعٌا حثٌثا فً تكوٌن المعهد االسبلمً وسعى الشٌخ البٌحانً     
لجمع التبرعات عندما ر ى  ن المبلػ الذي جمع فً عدن لم  والحبشة و رٌترٌا ولوضع المناهج ، وسافر إلى دول الخلٌج

.ٌكن كافٌا   

 
كان  حد الذٌن  باؼبلق المعهد االسبلمً رؼم  نه عبد هللا باذٌبستاذ قٌام االومن  عجب العجب :  ت مٌم الم هد اَلس مً

درسوا على ٌد الشٌخ محمد بن سالم البٌحانً ، ثم كان عضوا فاعبل فً رابطة  بناء الجنوب ، ثم تأثر بالماركسٌة وذهب 
زمبلبه فً الحزب فً الدماء  ومع ذلك نتٌجة تربٌته السابقة ، لم ٌتورط مثل... الى موسكو وعاد منها شٌوعٌا ماركسٌا 

واالؼتٌاالت ، بل كان  بعد الناس عنها ، وقد كان ٌنتقد ما وصل الٌه زمبلؤه الماركسٌون الذٌن  وصلوا الببلد الى مستنقع 
... آسن ملًء بالدماء   

 
ده ورشٌد رضا وتجمع لدى البٌحانً اتجاه صوفً معتدل ، واتجاه سلفً متزن ، وفكر اسبلمً حدٌث ٌتبع مدرسة محمد عب

وكان ٌرى  ن االصبلح إنما ٌتم  وال عن طرٌق . لٌنفتح على العالم وٌدرك ما ٌدور فٌه ، مع اتجاه تربوي اصبلحً سٌاسً 
وهً  ٌضا مدرسة محمد عبده المخالفة لطرٌقة استاذه جمال الدٌن األفؽانً . التربٌة ، ولهذا كان جهاده كله تربوٌا وتعلٌمٌا 

.السٌاسة والثورٌة الى حد كبٌر والدخول فً متاهاتهاالتً كانت مشوبة ب  
وقد  نكر البٌحانً على هؤالء وهؤالء وكره كثرة األحزاب والتعصب لها ، كما كره االختبلفات المذهبٌة والدٌنٌة التً     

.مّزقت األمة   
 صّر الخصم ، فحٌنبذ ٌشتد فً  والبٌحانً ٌكره التعصب للمذهب  و للشٌخ  و لقول معٌن ، وٌجادل بالحسنى إال إذا    

وقد ٌشتدُّ فً محاربة البدع وتقدٌس القبور نتٌجة محاربتهم له فً اتجاهه ... إنكاره على ما ٌراه واضح البطبلن 
.االصبلحً  

 
ول ان البٌحانً لم ٌلتزم بمذهب بعٌنه سواء  كان قدٌما  م حدٌثا ، ولم تعرؾ طبٌعته الهادبة التعصب المقٌت لر ي  و ق    

 و مذهب ، بل كان ٌدعو دابما الى التسامح بٌن المسلمٌن وتقّبل اآلراء بكل انفتاح طالما كانت مدعومة بالدلٌل من الكتاب 
.والسنة   
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وٌؤسفنا : "وكان ٌقول . وقد نّدد البٌحانً رحمه هللا فً كتبه وشعره بالتفرق والتمزق واعتبره داء األمة الذي حّطمها     
من  زمة بعٌدة بٌن علماء الدٌن وحمَلة الشرٌعة من الهجر والنفرة ، وهم ٌعلمون  ثر ذلك ، وما ٌجّره على  وهللا ، ما نراه

ٌّروهم  عداء ٌلعن بعضهم بعضا ، وٌحكم هذا بكفر هذا ،  األتباع من الوٌل والشرور ، فقد جعلوا تبلمٌذهم فرقا و حزابا وص
" .ٌجة الحتمٌة الختبلؾ الخاصة وتعّصب العامةوٌضلّل الجاهل منهم العالم ، وهم ٌعرفون النت  

 

:مؤلفا منها  63وله   

  ستاذ المر ة  -1
 "نظم  –فً مجلدٌن كبٌرٌن " شعة األنوار على مروٌات االخبار  -2
 .اصبلح المجتمع  -3
 .اطٌب الكبلم من سٌرة سٌد األنام علٌه الصبلة والسبلم -4

 
كما كنت  حضر خطبه فً المناسبات الدٌنٌة مثل االسراء  وكنت  حضر بعض خطب الشٌخ البٌحانً فً مسجد العسقبلنً

والمعراج والهجرة والمولد النبوي فً االحتفاالت التً كانت تقٌهما رابطة ابناء الجنوب ، وكان الشٌخ البٌحانً  برز 
رة مع بعض خطبابها آنذاك ، ولم  لتقً به شخصٌا اال بعد عودتً من القاهرة كطبٌب فً عدن ، وقد كونت فً تلك الفت

االخوة المركز الثقافً االجتماعً االسبلمً وتوطدت صلتنا بعلماء عدن الذٌن تكرموا بالقاء دروس ٌوم الجمعة فً المركز 
رحمه هللا )كما كانوا ٌساهمون بخطبهم فً المناسبات واالحتفاالت الدٌنٌة كانت لً عدة لقاءات خاصة مع الشٌخ البٌحانً 

 ( .رحمة األبرار 
  

  وفاته
، وقد  وتحوٌله الى ادارة حكومٌة  كان جزاء الشٌخ البٌحانً  ن قام عبد هللا باذٌب باصدار مره بتأمٌم المعهد العلمً     

ٌّق الخناق على  تألم البٌحانً  شّد اآللم من ذلك ، كما  ن األوضاع الشٌوعٌة فً الببلد قد  صبحت ال تطاق ، فأخذت تض
فؽادر الشٌخ الى تعز بعد  ن قام الشٌخ هابل سعٌد  نعم . لكبلم ، ولو فً  ضٌق نطاق العلماء وتؽتال من ٌتجر  على ا

لٌتوسط لدى حكومة الجنوب الماركسٌة فً ( ربٌس الجمهورٌة الٌمنٌة)باالتصال بالربٌس القاضً عبد الرحمن األرٌانً 
ذه الجهود والوساطة الى تعز حٌث استقبله السماح للشٌخ محمد بن سالم البٌحانً بمؽادرة عدن فانتقل الشٌخ البٌحانً به

ولم ٌطل العمر بالشٌخ البٌحانً ، فقد كانت . صدٌقه الوفً الثري صاحب المشارٌع الخٌرٌة العدٌدة ، وهٌأ له منزال ٌلٌق به 

م و وصى بأن ٌدفن فً المقبرة تحت المسجد المظفر ففعل صدٌقه 10/2/1972هـ الموافق 1391ذي الحجة 24وفاته فً 

.ثم  قام له مسجدا كبٌرا باسمه فً تعز تخلٌدا لذكره وتذكٌرا بفضله وجهاده وعلمه . لشٌخ هابل سعٌد ذلك ا  
والشك ان الشٌخ البٌحانً قد لعب دورا سٌاسٌا عندما ساهم فً تكوٌن كتٌبة الشباب الٌمنً فً القاهرة ، كما ساهم فً    

ر فً مقاومة االنجلٌز ونشر الوعً الدٌنً والسٌاسً والمطالبة بعروبة تكوٌن الجمعٌة االسبلمٌة الكبرى التً كان لها دو

م ،  ن ٌجعلوها مدٌنة 1839عدن وٌمنٌتها بعد  ن حاول االنجلٌز ، منذ قدوم القرصان القبطان هٌنس واحتبلله لعدن عام 

ي عدن عدنٌا بٌنما اعتبروا ابن مختلطة تكاد تكون االؼلبٌة من سكانها من ؼٌر الٌمنٌن ، واعتبروا الهندوس وكل من ولد ؾ
 جانب إذا ولدوا فً مناطقهم ، فضبل عن  بناء الشمال ، ( وهً كلها تحت الحماٌة البرٌطانٌة )لحج  و ٌافع  و حضرموت 

، وعمل على  سلمة عدن بعد  ن تم (  ي المولودٌن فٌها فقط)ووقؾ ضد جهود الجمعٌة العدنٌة المنادٌة بعدن للعدنٌن 
، وعمل فً هذا المجال مع رابطة  بناء الجنوب ، وشارك فً احتفاالتها الشعبٌة ، وكان ( جعلها هندٌة)نٌدها تؽرٌبها وته

خطٌبها المفوه ، وخاصة  نهم استؽلوا المناسبات الدٌنٌة مثل االحتفال بالهجرة النبوٌة ، واالسراء والمعراج ، والمولد 

ج  2012اصدار كنوز المعرفة جدة )مة وافٌة فً كتابً عدن لؤلؤة الٌمن الخ وقد ترجمُت للشٌخ البٌحانً ترج... النبوي 

( .371 -328ص /1  

 
:وبعد  ن استقر فً تعز كانت األشواق تزداد الٌه الى عدن فقال هذه القصٌدة   

 
 وما لً ال  حن و لؾ ما لً=  حن إلٌك ٌا بلد المعالً
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 ونار الحب تطفً بالوصال = حن إلٌك واألنفاس حّرا 

 وما ٌشفً الجواب من السؤال=   ل عنك ُزّواري جمٌعاً و س

ًَّ من  هلً ومالً=  وفً عدن العزٌزة كل شًء  ٌعزُّ عل

 لقلت إلٌك ٌا عدن مآلً=  ولو إنً سكنت على الثرٌا

 كرام فً الجنوب وفً الشمال=  ولً فً األرض إخوان  عزاء

 وٌحسب نفسه  حد العٌال=  ومنهم من ٌرى  نً  بوه

 كموج البحر ٌزخر بالآلل =من الدنٌا كثٌراً وٌعطٌنً 

 وكافأهم على طٌب الفعال= جزى هللا الجمٌع عظٌم  جر

 بذلت وما جمعت من الحبلل =ولكن معهدي وله حٌاتً 

 ألعظم مسجد وبه اشتؽالً=  وكنت  عٌش فً عدٍن إماماً 

 قد اجتمعوا لٌستمعوا مقالً= وكنت خطٌبه والناس حولً

 وفً سبل السبلم مع الرجال=  ي البخاريوكان الدرس ٌوماً ؾ

 وواحدهم هو الرجل المثالً =رجال العلم واآلداب حقاً 

تُت فاإلسناد عال =وللتفسٌر نعقدها دروساً   وإن حدَّ

 شٌوخاً قد مؤلت بهم خٌالً=  وما ابن جرٌر،وابن كثٌر،إال

 ؼٌابً عنك  مٌر كالمحال=  (العسقبلنً)فٌا حلقات درس 

  وسد فً الثرى بعد انتقالً= وهللا حتىولن  نساك ال 

 بأٌدي العابثٌن بكل ؼالً؟=  وهل ٌا معهد اإلسبلم تبقى

ا   بنٌتك بعد  عوام طوال =وفٌك عصرت  فكاري ولمَّ

 وصرت إلى الذي بك ال ٌبالً=   تاك العابثون بكل جهد

 ومن تلك الدموع إلى كمال = رسلها دموعاً ( باذٌب) إلى 

 ًَّ  فإن دمً سٌكتب لً نضالً =دمعً  وإن  فنٌت من عٌن

 وقد  فنٌت عمري فً النزال=  وحاشا  ن تضٌع جهود مثلً

 وقومً ٌعرفون صحٌح حالً= ولست بخابٍن وطنً ودٌنً
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 وللباؼٌن ما  نا بالموالً =وما والٌت ٌوماً  جنبٌاً 

 وٌسعى مثل سعًٌ فً المجال ً= ولكن من ٌوافقنً اعتقادا

 سواء كان خلفً  و قُبالً=  داً فذاك هو الصدٌق ولو بعً

 بعٌٍد واعتصمت باالعتزال =تجنبت السٌاسة منذ عهٍد 

ًَّ الصدق  و كذب المقال=وما  نا بالبلٌد ولٌس ٌخفى   عل

 وبعض األمر تظهره اللٌالً= ولكنً سأكتم بعض  مري

  تاجر باتصاٍل وانفصال=لكً ال ٌحسب الُجهَّال  نً 

 ماًء بالمكارم والمعالًو=وما  نا بالذي ٌرتاد خبزاً 

 وعرضً بالقلٌل من النوال=وكٌؾ  بٌع  وطانً ودٌنً 

 ونفسً ال تعٌش على السؤال= وكفً ال ُتمدُّ إلى خسٌسٍ 

 وكنت  عده مثل القنال=وبٌتً كان فً عدٍن مقراً 

 ولؤلضٌاؾ ممتلا العدال=فللؽرباء فً بٌتً مقاُم 

 الهبلل ألمر العٌد  و  مر= و هل العلم ٌجتمعون عندي

 إذا اجتمعوا به لبلحتفال=وللوجهاء واألعٌان ٌوم 

ٌَُحلُّ معقود العقال=لعقد األمر فً شًء مهمٍّ   وفٌه 

 لتشفٌنا من الداء العضال=ومكتبتً تضم مؤلفاٍت 

 و ٌن القصر والؽرؾ العوالً ؟=فأٌن  نا و ٌن جمٌع هذا ؟ 

 وٌا هلل  ٌام خوالً=وهل ستعود  ٌام تخلَّت؟ 

 و مرك نافذ ٌا ذا الجبلل=د والدنٌا بخٌٍر نعم ستعو

 و ما الشر فهو إلى الزوال= وشأن الخٌر  ن ٌبقى دواماً 

 وإن قطعوا ببل سبٍب حبالً=ولست بقاطٍع صلتً بقومً 

ًّ عمداً   ( بً رؼال) ففً األعداء مثل =وإن جهل العدو عل

 وما لً ؼٌر صبري واحتمالً= وحكم هللا عدل فً القضاٌا

 وطعُم العٌش فً األوطان حالً=رجوع إلى ببلدي و نتظر ال
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 لها بجوارحً ولسان حالً=وإال فالوداع وسوؾ  دعو 
 
 

رابط القصٌدة مع المنشد سعٌد البحري بصوت جمٌل مؤثر  

https://www.youtube.com/watch?v=CtYmhZQoPA8 

 

 
 
 

( م1977-1910/هـ1397-1328)خ علً محمد باحمٌش الشً
 

 
 

، ٝهي ريأ ك٢ ١ِذ حُؼِْ ح٣َُ٘ق ٝٛٞ  طٞك٠ ٝحُيٙ ٝٛٞ ُْ ٣ظـخُٝ حُؼخَٗس ٖٓ ػَُٔٙٝٝي رٔي٣٘ش ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ رٔلخكظش ػيٕ 

ٓـي حُؼ٤يٍّٝ ٙ آٔخػ٤َ رٖ ػ٢ِ آخّ ١ّ، ػ٠ِ ٣ي حُلو٤ٚ ػخَٓ، ٝحُلنح ٛـ٤َ، كخٓظلظق ريٍحٓش حُوَحٕ ح٣ٌَُْ هَحءس ٝكلع

 .ٓخروخًا، ػْ حُظلن رٔيٍٓش حُلٌٞٓش حالرظيحث٤ش ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ

 

، كؼَٔ ك٢ ػيس ٝظخثق ٓوظِلش ط٘خٓذ ٓ٘ٚ آٌٗحى، ٝٓغ ٌٛح ُْ ٣ٔ٘ؼٚ حُؼَٔ ٖٓ  ُْ ٣ٞحَٛ حُيٍحٓش ُظَٝف ٛؼزش َٓ رٜخٝ

. ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُؼِٔخء،  ى ح١ٍَُٝٔهخْٓ رٖ حكْ حُؼالٓشٝحُلوٚ ػ٠ِ ٣ي ،  ، كظلوٚ ٝهَأ حُ٘لٞ ٝحَُٜف ح٢٠ُٔ ك٢ ٣َ١ن حُؼِْ

م ، وعاد إلى 1926سافر إلى ببلد الصومال والحبشة، عام و.. وجمع الشٌخ علً باحمٌش بٌن طلب العلم وطلب الرزق 
فارتحل سنة . وتحمل فً سبٌله المشقة والتعبثم واصل طلب العلم  تقرٌباً، واتفٌه ست سنعمل الببلد وفتح متجراً بسٌطاً 

حتى تخرج وحصل على الشهادة االهلٌة والعالمٌة سنة  حبشة فالسودان فمصر، ومكث هناك سبعة  عوامم إلى ال1930
وهً ) عمل مدٌرا لمدرسة بازرعه الخٌرٌة اإلسبلمٌة  كثر من عشر سنواتثم عاد الى عدن فً نفس العام و 1938.

دن ومنهم عبد هللا عبد الرزاق باذٌب و خوه علً وكان من تبلمٌذه فً المدرسة عدد من نوابػ ع ،(ابتدابٌة متوسطة وثانوٌة
م وهً  ول صحٌفة دٌنٌة  سبوعٌة، والتً  سهم فً تحرٌرها الكاتب األستاذ  حمد 1948 صدر صحٌفة الذكرى عام  ، ثم

 ، وكان فٌها كثٌر من المجادالت واألبحاث العلمٌة ورد فٌها على بعض مقاالت عبد هللا باذٌب التً نشرها عوض باوزٌر

. فً صحٌفته المستقبل 

https://www.youtube.com/watch?v=CtYmhZQoPA8
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واشتهر باحمٌش بخطبه القوٌة فً مسجد العٌدروس ومقارعته للداعٌن لسفور المر ة واآلخذٌن بالحداثة ، والداعٌن  
 الى التؽرٌب ، وكان مدافعا قوٌا عن االسبلم والشرٌعة االسبلمٌة 

 
 م، هو والعبلمة1953 سٌسها سنةعلً باحمٌش من  وابل المشاركٌن فً برنامج إذاعة عدن منذ تأ وٌعد الشٌخ

علً باحمٌش، وكانت  محمد سالم البٌحانً فكان حدٌث الخمٌس ٌقدمه الشٌخ البٌحانً وحدٌث الجمعة ٌقدمه الشٌخ
 باحمٌش إذاعة عدن تنقل خطبة الجمعة من مسجد العٌدروس مباشرة، والتً ٌلقٌها العبلمة

 
محمد  امة فً المنزل والمسجد ومن  برز تبلمٌذه الشٌخاستفاد الكثٌرون من دروسه ومحاضراته الخاصة والع

 حمد مهٌوب إمام لشٌخ صادق بن محمد العٌدروس خطٌب جامع العٌدروس بعدن واوالسٌد عبدالرب جابر، 
والسٌد سالم عبد هللا   نور محمد حسن إمام مسجد  بان سابقا واألستاذ( رحمه هللا)وخطٌب مسجد الشٌخ عبدهللا 

 .(درس اٌضا على ٌد الشٌخ محمد سالم البٌحانً والذي)الشاطري 
 

 .م 1975و وقؾ الشٌخ علً باحمٌش عن الخطابة نهابٌا عندما تولى الشٌوعٌن السلطة عام 
 

وقد كان  قوى العلماء واشهرهم فً الرد على الشٌوعٌن وتخرصاتهم ومحاربتهم لبلسبلم ، وهددوه مرارا ومنعوه 
روس ، وانتقل الى مسجد  بان ٌلقً دروسا وٌتحدث عن األوضاع السٌاسٌة من الخطابة تماما فً مسجد العٌد

بٌته واالجتماعٌة بدون تصرٌح ، مما  ؼضب الحكومة الشٌوعٌة فأرسلت من ٌصدمه بالسٌارة عند خروجه من 
شوال  29بتارٌخ حٌث توفً  المستشفىو صابوه اصابات بالؽة فنقل الى  بان  ذاهبا الى مسجد

.  رحمه هللا رحمة األبرار فقد كان شجاعا ال ٌخاؾ فً هللا لومة البم  م12/10/1977/هـ1397

 :ت الشٌخ علً باحمٌش من مؤلفا
 

 فقه الصٌام  -
 الفتاة بٌن السفور والحجاب  -
 رر المعانًدُ   -
 تحذٌر المسلمٌن -
 .فصل الخطاب فً ثبوت الشهر برؤٌة هبلله دون حساب -
 خطب منبرٌة ومقاالت  -

 
(: م1968/هـ1388وفاته  -؟ 1315مولدا )طهر ال ربانً السٌد م

 
اخذ العلم من العبلمة محمد . العدنً ( منطقة السحول فً إب)هو السٌد مطهر بن مهدي الؽربانً الحسنً السحولً 

ٌل بن حمٌد بن محسن الؽربانً المتوفى عوعمه العبلمة اسما. م  1947/هـ1366بن حسان الٌمانً المتوفى سنة 
( م1945/هـ1364

هـ 1367وفً عام . عاش السٌد مطهر الؽربانً سنً شبابه فً تعز وتعلم اللؽة التركٌة ودرس بالمدرسة األحمدٌة 
م زجت به السلطات فً السجن مع مجموعة كبٌرة من العلماء والضباط الذٌن اتهموا بالمؤامرة فً قتل 1948/

لعدم ثبوت التهمة وسافر مباشرة الى عدن حٌث عمل  ثم  فرج عنه. االمام ٌحٌى حمٌد الدٌن  و شجعوا علٌها 
ثم عقد مجالس العلم فً مسجد  بان وتولى . مدرسا للدٌن واللؽة العربٌة فً مدرسة بازرعة الخٌرٌة االسبلمٌة 

الشٌخ : منهم . وتخرج على ٌدٌه مجموعة كبٌرة من العلماء . االمامة والخطابة فً هذا المسجد التارٌخً الهام 
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ٌخ الطرٌقة ش)محمد بن عبد هللا الهدار ، واالستاذ محمد سعٌد الصابػ والشٌخ  حمد بن علً الدندراويالسٌد 
سالم بن عبد هللا الشاطري والسٌد محمد ابن علً باحسن آل جمل اللٌل وخطٌب مسجد السٌد و( الدندراوٌة فٌما بعد

والبارزٌن فً المركز الثقافً االسبلمً  حد االعضاء المؤسسٌن )حسٌن األهدل والشٌخ محمد عبد الرب جابر 
. والشٌخ  حمد بن محمد مهٌوب وؼٌرهم كثٌر ( فً كرٌتر عدن  بعدن وامام مسجد الشوزري بشارع الزعفران

 
:   مؤلفاته 

 كشؾ القناع فً  حكام الرضاع  -1
 شرح القصٌدة الجامعة لمعانً التوحٌد والعقٌدة  -2
 ثمرات الجنة فً خبلصة عقابد  هل السنة  -3
وقد استفدت . اعتبرها طاهرة العٌن ولٌست نجسة مع حرمة شربها )سالة صؽٌرة فً الكحول والكولولنٌا ر -4

 "( الخمر بٌن الطب والفقه"منها فً كتابً 
. وكان السٌد مطهر من كبار العلماء فً عدن واوسعهم معرفة بالفقه 

.  ء لً وتوجٌهً وقد تعاطؾ مع المركز الثقافً االسبلمً وكان ٌحبنً وٌكثر من الدعا
. م 1968/هـ 1388ذي الحجة  3توفً فً عدن فً 

 
 ٌضا لصدمة شدٌدة بالسٌارة دبرها الشٌوعٌون وادت الى  السٌد سالم بن عبد هللا الشاطريوقد تعرض تلمٌذه 

از اصابته اصابات عانى منها طول عمره ولكنه  نقذه هللا و طال عمره ونفع به العباد والببلد فً حضرموت والحج
وهناك   .م 2018هـ الموافق ابرٌل 1439وقد توفً السٌد سالم الشاطري فً جدة فً شهر شعبان .وؼٌرهما 

 307-302ص / 1ج " عدن لؤلؤة الٌمن " ترجمة وافٌة فً كتاب 

 
 
 

( م1973/هـ1393-م1911/هـ1330)زٌرالشٌخ محمد عوض باو

ولد الشٌخ محمد عوض باوزٌر فً منظقة ؼٌل باوزٌر فً حضرموت ووحفظ القرآن ودرس على ٌد علماءها حتى  تقن 

الفقه وصار قاضٌا للدولة القعٌطٌة وصار ربٌس محكمة االستبناؾ ثم اختلؾ مع السلطات وترك المنصب وهاجر الى 

مدرسا للدٌن وواعظا واماما الحد المساجد هناك ثم ذهب الى الحجاز عن طرٌق الٌمن الصومال البرٌطانً حٌث عمل 

والتقى بكثٌر من علماء مكة والمدٌنة ثم عاد الى عدن وعمل موظفا مع التاجر عبد هللا عبٌد بامطرؾ ثم صار شرٌكا له ثم 

استقل فً تجارته وتوسع فٌها  
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فً تأسٌس المعهد العلمً بعدن واشرؾ على مدرسة بازرعة الخٌرٌة وكان له نشاط اجتماعً ودٌنً كبٌر فقد شارك 

المعهد )وانتخب ربٌسا للجمعٌة الحضرمٌة وربٌسا للجمعٌة االسبلمٌة زناببا لربٌس الجمعٌة االسبلمٌة للتربٌة والتعلٌم 

السل وشارك فً بناء كما انتخب  مٌنا عاما لهٌبة علماء الجنوب فً عدن وعضو فً جمعٌة مكافحة ( العلمً االسبلمً 

. مسجد النور بالشٌخ عثمان وساهم بكثٌر من االعمال الخٌرٌة فً عدن وؼٌرها 

وتولى الخطابة والتدرٌس فً مسجد الشٌخ السٌد حسٌن األهدل فً كرٌتر عدن لفترة طوٌلة من الزمن  

ثرت فٌها الفتنة واستقر فً جدة م سافر الى الحجاز هو واسرته بعد ان اضطربت االحوال كلها فً عدن وك1967وفً عام 

وافتتح عمبل تجارٌا ناجحا وحصل على الجنسٌة السعودٌة وتولى  والدهمن بعده هذا العمل التجاري الناجح  ووافته المنٌة 

م  رحمه هللا رحمة األبرار 1973/هـ1393فً جدة 

 

الشٌخ كام  عبد هللا ص ح  

كبار وصار من جملة العلماء ولكنه هاجر مع من هاجر من علماء مكة ولد فً مكة المكرمة    ودرس على ٌد علماءها ال

كان هو ( السٌلة)عندما سقط حكم األشراؾ وذهب الى عدن واستقر فٌها وعندما دخلت المدرسة االبتدابٌة فً كرٌتر عدن 

. واللؽة العربٌة  مدٌرا للمدرسة واستاذا فاضبل عالما بالدٌن

ذهب الى لحج وصار قاضٌا فٌها واستقر فٌها فترة ثم عاد الى عدن مرة  خرى وعرؾ  واشتهر فً عدن كأحد علماءها ثم 

واختٌر كأحد كبار . ومسجد بانصٌر بما فٌها مسجد الشٌخ عبد هللا العامودي بعلمه الواسع ودروسه فً الدٌن فً عدة مساجد 

فً الجنوب وصار عضوا فً هٌبة كبارعلماء الجنوب   العلماء

. العودة الى مكة المكرمة اعتذر عن ذلك ألنه قد توطن عدن وله  زوجة و والد فٌها  وعندما عرض علٌه

عدة سنوات  بنً  كبر منه ا وابنه عدنان  حد  صدقابً رؼم  وكان منزله بجوار منزلن

ربٌة خواته الى المملكة الع وعندما ساءت األحوال فً عدن رجع األخ االستاذ عدنان كامل صبلح الى وطنه االصلً مع 

السعودٌة واستقر فً جدة وصار  حد رجال االعمال وبنفس الوقت له مساهمات صحفٌة فً عدة صحؾ ومن بٌنها صحٌفة 

. المدٌنة حٌث له عمود اسبوعً ٌكتب فٌه 

 .والدكتورة سامٌة العمودي هً احدى حفٌدات الشٌخ كامل عبد هللا صبلح 
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الفص  الرابع 

ستاذ عبد هللا باذٌ  واَلصلتً بالصحافة 
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: صلتً بالصحافة

فً إحدى " من هو قدوتً "بد ت صلتً بالصحافة عندما نشر لً  ستاذي لطفً جعفر  مان موضوع انشاء 

. الصحؾ المحلٌة عندما كنت فً السنة الرابعة االبتدابٌة ، وكان ٌفعل ذلك تشجٌعا لتبلمٌذه الصؽار 

: (م1976 -1931)ااستاذ عبد هللا عبد الرزا  باذٌ 

 

وفً المرحلة الثانوٌة اتصلت باألستاذٌن عبد هللا باذٌب و خٌه علً باذٌب اللذٌن كانا ٌعمبلن فً صحٌفة الجنوب العربً ، 

، وقد عمل ( رابطة  بناء الجنوب العربً)وكانت صحٌفة الجنوب العربً قد اسسها السٌد  حمد عمر بافقٌه لتكون لسان حال 

بلها فً صحٌفة النهضة التً ٌملكها وٌر س تحرٌرها األستاذ عبد الرحمن جرجرة ، والتً كان على صلة عبد هللا باذٌب ق

وطٌدة برابطة الجنوب العربً ، بل كان عبد هللا باذٌب نفسه وقحطانً الشعبً ومجموعة كبٌرة من الكتاب  عضاء فً هذه 

. الرابطة 

ضة إلى صحٌفة الجنوب العربً ، ومكث فٌها عدة سنوات ثم انتقل الى وقد انتقل األستاذ عبد هللا باذٌب من صحٌفة النه

. صحٌفة الفجر 

. والذي انتقل مع والده واسرته الكبٌرة إلى عدن  1931وكان عبد هللا باذٌب المولود فً الشحر 

وتعلم على ٌِد الشٌخ ... وكان  حد الطبلب المتمٌٌزٌن فً مدرسة بازرعة التً درس فٌها المرحلتٌن االبتدابٌة والمتوسطة 

األزهري العبلمة علً باحمٌش ، اللؽة العربٌة وشٌبا ٌسٌرا من علوم القرآن والدٌن ، كما تعلم  ٌضا على ٌد العبلمة الشٌخ 

محمد سالم البٌحانً وخاصة اللؽة العربٌة والنحو وآدابها وشٌبا ٌسٌرا من علوم القرآن والدٌن ، ثم انتقل عبد هللا باذٌب الى 

رسة الحكومٌة الثانوٌة واستمر فٌها الى السنة النهابٌة ولكنه لم ٌكملها بسبب اضطراره الى العمل لفقر والده وضٌق المد

. حاله 

وهو ال ٌزال طالبا  1949واصدر مع مجموعة األدباء واألصدقاء مثل عابض باسنٌد مجلة المستقبل األدبٌة والفكرٌة عام  

. ر عاما فقط فً الثانوٌة وعمره آناذاك تسعة عش

وقامت المجلة بمهاجمة األدب التقلٌدي و دب المشاٌخ ، ورد علٌه الشٌخ محمد البٌحانً والشٌخ علً باحمٌش ، وسّفهوا 

. بعض آراءه 



50 

 

ٌُعتبر من  فضل شعراء عدن  همحمد عبد الشاعر الكبٌر وانتقد عبد هللا باذٌب الشاعر األدٌب األستاذ ؼانم بشدة مع  نه كان 

. وقت ، كما انتقد بشدة الشاعرعلً محمد لقمان مع  نه كان من رواد الشعر فً عدن و كثرهم انتاجا ومكانة فً ذلك ال

. وانتصر لؤلستاذ لطفً وإعتبره رابدا للشعر الحدٌث ولكنه بعد مدة انتقده بشدة  ٌضا 

ٌّة باإلسلوب الجمٌل والدقة الموضوعٌة وتأٌٌد الحركة العمالٌة والحركة  وتمٌزت مقاالت األستاذ عبد هللا باذٌب الصحف

النضالٌة ضد المستعمر ، وكان ٌعتبر من  برز الكتاب الذٌن هاجموا االستعمار البرٌطانً ، وكان  خوه األستاذ علً باذٌب 

. ٌسٌر على هذا المنوال ، و سلوبُه  كثر سبلسة كما كان ٌكتب  حٌانا مقاالت  دبٌة 

تابة بعد  ن عرضت علٌهما بعض المحاوالت التً كتبتها ، ونشرت مقاالت عدٌدة وعندما تعرفت علٌهما شجعانً على الك

باسمً ،  حدهما بعنوان  ثبلثة مقاالتالت الوطنٌة وتأٌٌدا للحركة العمالٌة ، كما نشرت ابإسم مستعار ضد االستعمار والمج

ء المعلقات السبع ، والذي مدح هرم زهٌر بن  بً سلمى شاعر السبلم ، وهو شاعر جاهلً فحل بل وٌعتبر  حد  هم شعرا

عبس وذبٌان فً الحرب المشؤومة وهً  قبٌلتًبن سنان والحارث بن عوؾ الذبٌانً اللذٌن بذال  موالهما لئلصبلح بٌن 

التً دامت ثبلثٌن سنة بسبب تافه وهو اعتراض الفرس السابق لٌفوز اآلخر ،  (الخٌلٌن المتسابقٌن)حرب داحس والؽبراء

ولهذا مدح زهٌر بن ابً سلمى صانعً السبلم . بٌن القبٌلتٌن لمدة ثبلثٌن عاما حتى كاَد الحٌان  ن ٌفنٌا  فقامت الحرب

: لجهودهما المباركة وبذلهما األموال بالصلح بٌن القبٌلتٌن 

تداركتما عبسا وذبٌان بعدما      تفانوا ودقوا بٌنهم عطر منشم 

وتدعوا الى السبلم ، وهو  مر نادر الحدوث فً الشعر العربً بصورة عامة  وقام زهٌر بإنشاء قصابد عدة تهاجم الحرب  

. ، ولم ٌظهر عند ؼٌره فً الشعر الجاهلً قط 

وذلك مما تدعوا . وُسّر بذلك المقال عبد هللا باذٌب و خوه علً ، و فردا له صفحة كاملة باعتباره شعر ٌدعو الى السبلم  

( . حركة السبلم العالمً )قت الٌه الحركة االشتراكٌة فً ذلك الو

وكتبت مقاال  خر عن التصوؾ االسبلمً ورددت فٌه على من قال  ن التصوؾ االسبلمً مأخوذ بكامله من الهندوس 

والبوذٌن و وضحت فٌه  ن  صول التصوؾ راجعة إلى ذم الدنٌا واالهتمام باآلخرة ، وهما  مران شّدد علٌهما القرآن الكرٌم 

وذكرت عددا من  عبلم التصوؾ االسبلمً مثل ابراهٌم ابن  دهم وشقٌق البلخً وعبد هللا ابن . مطهرة  والسنة النبوٌة ال

ثم ذكرت كٌؾ دخلْت الفلسفة االستشراقٌة الى التصوؾ فً  شعار الحبلج والسهروردي . المبارك ، والُجنٌد وؼٌرهم 

الحبلج )وقد حكم الفقهاء بزٌؽهما(المعارؾ الذي قتله صبلح الدٌن وهو ؼٌر السهروردي صاحب عوارؾ )المقتول 

وبالتالً اعتبرُت  ن االضافات الفلسفٌة التً  ُؼرم بها المستشرقون هً إضافات . واتهما بالزندقة فقتبل ( والسهروردي

.  خارجة عن التصوؾ االسبلمً الحقٌقً 

لٌة عدن بتشجٌع من السٌد  حمد عمر بافقٌه وقد نشرت هذه المقالة فً صحٌفة الجنوب العربً و نا طالب فً الثانوٌة فً ك

. صاحب صحٌفة الجنوب العربً وربٌس تحرٌرها

بعد ان شاهدت فلما رابعا عن حٌاته وفنه ، وقد ( 1890-1853)وقد نشرت مقاال عن الفنان والرسام الهولندي فان جوخ 

.  ة نشر المقال فً صحٌفة الفجر التً كان ٌحررها عبد هللا باذٌب وصدٌقه باخبٌر

وفان جوخ هو  حد اشهر الرسامٌن التشكٌلٌن والذي تباع كل لوحة من لوحاته بعشرات المبلٌٌن من الدوالرات بل تعتبر 

. من  ؼلى اللوحات الفنٌة التً تباع فً العالم 
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 ورؼم  ن فان جوخ كان مصابا بمرض عقلً ٌؤدي به الى نوبات من الجنون ونوبات من الصرع ، وكانت هذه الحاالت

وقد بد ت لوحاته تثٌر االعجاب عندما رسم ( بٌن الفن والجنون شعرة)تؤثر فً فنه وتعطٌه تفردا وتمٌزا عن األخرٌن 

عمال المناجم الفقراء والذٌن ٌعٌشون حٌاة بابسة وتعاطؾ معهم كثٌرا ثم تعاطؾ مع الفبلحٌن الفقراء وكان محبا لهم 

: ومتعاطفا معهم ومن  شهر لوحاته 

         

 كلو البطاطا                                                   لٌلة النجوم      

        

زهرة عباد الشمس                                بٌن الفن والجنون شعرة  

وقد رسم مبات اللوحات المنتشرة فً مختلؾ متاحؾ العالم  

اتسمت بصورة عامة بالبؤس واالضطراب فً عبلقاته ورؼم  نه بد  ٌحقق شهرة واسعة اال  ن حٌاته 

وقد  نهى حٌاته باالنتحار بعد  ن مرض  بن  خٌه الصؽٌر مرضا شدٌدا ور ه ٌتألم . العاطفٌة المختلفة 

. وٌتعذب فلم ٌطق ذلك فانتحر 
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حٌاته  وكانت. ورفضت الكنٌسة القرٌبة منه دفنه بسبب االنتحار ، ولكن كنٌسة  خرى قبلت ذلك ودفن فٌها 

فهً تمثل حٌاة القلق والتوتر والتعاسة . عام مجاال لكثٌر من المؤلفات والدراسات واألفبلم ( 37)القصٌرة 

التً ٌعٌشها االنسان الؽربً ذو الضمٌر الحً فقد شاهد مبات من عمال المناجم األشقٌاء والتعساء كما شاهد 

اش مع مجموعة من الفنانٌن حضارة الزابفة وعآالؾ الفبلحٌن الذٌن كانوا ٌعانون من البؤس فً هذه ال

تهم وحٌاتهم المضطربة ورؼم دخولِه الكنٌسة ومحاوالته العدٌدة لبلقتراب من التعالٌم الدٌنٌة وعرؾ معانا

كً ٌتخلص من قلقه اال  ن الكنٌسة كانت بالنسبة له مثارا للتناقض بٌن ما ٌعٌشه رجالها الكبار من ترؾ 

فأدى ذلك الى . شه  تباعها من الفقراء والمساكٌن من حٌاة الضنك والفقر والمذلة وحٌاة رؼد وبٌن ما ٌعً

اضطراب عبلقته بالكنٌسة اضطرابا واضحا وبعده عنها بعد ذلك ، وهو  مر شدٌد االنتشار فً الؽرب ألن 

الثرٌة  كل من لدٌه ضمٌر حً ٌحتقر حٌاة رجال الكنٌسة االثرٌاء والذٌن ٌتعاونون باستمرار مع الطبقات

ومبلك االراضً ثم مع الر سمالٌن بعد ذلك ، ولهذا اعتبر بعض المفكرٌن  ن الكنٌسة ورجال الدٌن 

ٌستخدمون التعالٌم الدٌنٌة ألؼراضهم الخاصة ولمنع الطبقات الفقٌرة والمسحوقة من  خذ حقوقهم من هؤالء 

ة االستعمار واستؽبلل الشعوب ولذلك الذٌن ٌبتزونهم وٌمتصون دمابهم كما  ن الكنٌسة كانت ؼالبا فً خدم

.  كانت علٌها النقمة فً كثٌر من األحٌان 

وقد كان عبد هللا باذٌب و خوه ٌشجعانً على قراءة الكتب التً تدعوا الى االشتراكٌة بل والماركسٌة ، 

فً ذلك والذي لم ٌقر ه ( الٌهودي )وبالفعل قر ت بعض هذه الكتب وبالذات كتاب ر س المال لكارلماركس 

هللا " دكتور مصطفى محمود الوقد اعطانً االستاذ عبد هللا باذٌب كتاب . الوقت عبد هللا باذٌب نفسه 

والذي قدم له االستاذ محمود  مٌن العالم والدكتور عبد العظٌم  نٌس وكبلهما من كبار الشٌوعٌن " واالنسان 

اعتبراه كتابا ضد االعتقادات الدٌنٌة فً مصر وقد مدح فً كتاب دكتور مصطفى محمود فً ذلك الوقت و

وقد قر ت الكتاب آنذاك ووجدت الدكتور مصطفى محمود متشككا فً بعض االمور . ٌفتح الباب الى االلحاد 

ومتأثرا بكثٌر من الفلسفات المختلفة ولكنه قطعا لم ٌكن ملحدا وقد اثار الكتاب فً حٌنه ضجة كبرى فً 

لى اعتبار انه كتاب ٌلقً كثٌرا من الشكوك على بعض النصوص الدٌنٌة االفتاء ع رمصر ومنعه االزهر ودا

مه هللا نفى ذلك نفٌا باتا واستطاع محامٌة  ن ٌنفً عنه تلك التهمة وانه كان متآثرا حولكن مصطفى محمود ر

ببعض الفلسفات المختلفة ولكنه لم ٌكن ملحدا قط وذكر مصطفى محمود فً عدة لقاءات على النت هذه 

بتوسع  اوزاد اٌمانه عمق. وانه لم ٌشك قط فً هللا سبحانه وتعالى بل كان مؤمنا طوال مراحل حٌاته  القصة

ما من اعبلم الدعوة االسبلمٌة وخاصة عندما ناقش الملحدٌن من لَ مداركه وقراءته ولقاءاته وصار عَ 

تكفً السقاط  من كتبهفً كثٌر  الشوعٌةورد على  "ملحدال يحوار مع صدٌق"كتابه فً الشوعٌٌن وؼٌرهم 

. هذه التهمة حتى فً ذلك العهد 

. االسبلم فً العصر الحدٌث ، رحمه هللا رحمة االبرار  عبلم م من لَ وعلى  ٌة حال ان مصطفى محمود عَ 

العدالة االجتماعٌة فً "و" السبلم العالمً واالسبلم"و" معركة االسبلم والر سمالٌة "ولما ظهرت كتب 

بواكٌر  عمال سٌد قطب رحمه هللا ، ذهبت بهذه الكتب لمناقشة عبد هللا باذٌب و خٌه فً ، وهً من " االسبلم
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هذه المواضٌع ، و ن العدالة االجتماعٌة فً االسبلم تؽنٌنا عن الماركسٌة اللٌنٌنٌة ، فأخذ منً كتاب معركة 

اولت مرارا  ن  ناقشهما فً ولكنهما ماطبل فً ذلك ، وح. االسبلم والر سمالٌة لقراءته ثم مناقشته بعد ذلك 

وفترت .. هذا الموضوع لكنهما كانا ٌبتعدان عنه تماما ، فاقتنعت  نهما ال ٌستطٌعان المناقشة بهذا الباب 

. ثم ذهبت الى القاهرة لدراسة الطب وانقطعت صلتً بهما  ...عبلقتً بهما 

الى المحاكمة بتهمة التحرٌض على  وقد  ثارت مقاالت  ستاذ عبد هللا باذٌب الحكومة البرٌطانٌة وقدموه

فخرج عدد ؼفٌر من الناس الى المحكمة و حاطوا بها ، فاضطر الحاكم . الفوضى والثورة على النظام 

االنجلٌزي الى اختصار المحاكمة والسماح لعبد هللا باذٌب بمؽادرة عدن والذهاب الى الٌمن الشمالً ، وبذلك 

.  باذٌب الى صنعاء واستقبله االمام  حمد وذهب عبد هللا . انتهت هذه المشكلة 

ثم اتصل باذٌب بالسفارة الروسٌة فً صنعاء والتً كانت تعرؾ معرفة جٌدة نشاطه واتجاهه الماركسً 

وشجعته على الذهاب الى روسٌا لدراسة الماركسٌة دراسة عمٌقة ، وبالفعل ذهب الى روسٌا و جاد اللؽة 

. نٌة وصار بعد عودته  حد  هم رواد الماركسٌة فً الٌمن بأكمله الروسٌة وتعمق فً الماركسٌة اللٌنً

وكان له دوٌر كبٌر فً الحركة الشٌوعٌة والحزب الطلٌعً وتولى وزارة المعارؾ ثم وزارة الثقافة فً 

ٌّده  الدولة الماركسٌة فً الٌمن الجنوبً ، و ول عمل قام به هو إؼبلق المعهد الدٌنً االسبلمً الذي ش

. لشٌخ محمد البٌحانً ، بعد جهود طوٌلة ، وكان معَلما بارزا فً التعلٌم الدٌنً فً الجزٌرة العربٌة العبلمة ا

ممتلكاته وتحوٌل المبنى الى مركز حكومً تابع لوزارة وقد قام عبد هللا باذٌب بإقفال المعهد ومصادرة 

. الداخٌلة 

 

 

أحدا  ص ٌرة وهامة فً عدن   

فرٌد ااطرش فً عدن 

هخّ ٛخكذ ح٤ُٔ٘ٔخ حأل٤ِٛش حُظخؿَ ك٤ٖٔ هٞىحروٖ ريػٞس حُل٘خٕ " ك٣َي حال١َٕ" ٤ُٓٞٔوخٍ حَُحكَ ٣ُخٍس ح

ا٣ٔخٕ ٝرٜلزش ُٝٝؿظٚ كئحى حال١َٕ  ٣ٚ ٓغ أم 1955ػخّ ك٣َي حأل١َٕ ٣ُِخٍس ػيٕ ٝهزَ حُيػٞس  ٝك٠َ 

كلالص حُل٘خٕ ك٣َي  ُل٠ٍٞ آٛخ٢ُ ػيٕٓؼظْ  ٝهَؽ ... حُلَهش حُٔخ٤ٓش رو٤خىس حُٔخ٣ٔظَٝ  أكٔي كئحى كٖٔ

 ( .٤ٓيحٕ حُلز٢٘٤ )حال١َٕ حُظ٢ حٓظَٔص ػٔخ٤ٗش ٤ُخ٢ُ ٝحُظ٢ ُْ ٣ظٔغ ُٜخ حال ٤ٓيحٕ ًَس حُويّ 

ٝحٓظ٠خكٚ ٝح٢ُ ػيٕ ٤ٌْٛ . ك٢ حُظٞح٢ٛ ( ٍٝى ٛٞط٤َ)ٍِٝٗ ك٣َي حال١َٕ ٓغ كَهظٚ ك٢ ك٘يم حُٜوَس 

. رٞػْ
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 ٢ٗٙ ػيٕ ٓؼَ أكٔي رٖ أكٔي هخْٓ ٝٓلٔي ػزيٝأهخّ هٞىحروٖ ُل٣َي حال١َٕ كلال هخٛخ ك٠َٙ ُل٤ق ٖٓ ك٘خ

حالٓظخً ٓلٔي ػزيٙ ؿخْٗ ٓؼَ ٝٓـٔٞػش ٖٓ أػ٤خٕ ٓي٣٘ش ػيٕ  ٓخُْ رخٓيٛق ٝه٤َِ ٓلٔي ه٤َِ ٣ي١ ٝدُ

. ًؼ٤َ  ٝحالٓظخً ػ٢ِ ٓلٔي ُؤخٕ ٝؿ٤َْٛ

 ADEN ZOOفٟ ػذْ أٚي ؼذ٠مح ؼ١ٛاْ فٟ اٌعض٠شج اٌؼشت١ح 

  بٌهاول حدٌقة حٌوانات فً شبه الجزٌرة العر

  عدن/بالشٌخ عثمان 

ومشروبات شركة الكوثر والثلج فً محل بالحً ( Lemon lightللٌموناده)بد  الحاج عبد المجٌد السلفً عمله كبابع اللملٌت

 التجاري الشٌخ عثمان

 ثم افتتح محل لبٌع الصحؾ والمجبلت بنفس الشارع

ام بزراعة البستان بشتى الخضروات والفواكه واشجار ، وق( الشٌخ الدوٌل)وقام بشراء بستان فً ضواحً الشٌخ عثمان 

 النخٌل

 ٌحمبلن فٌها زوج اسود ذكر وانثى هدٌه لبلمام احمد( شراعٌة)بسفٌنة  ي الوقت الذي جاء من الصومال رجبلن صومالٌانؾ

م طرات بعقله فكرة واثناء وصول االسدٌن لعدن لم ٌجدوا لهما مكان لبقابهما سوى بستان عبد المجٌد ،فاستضافهما فترة ،ث

 وتحوٌل بستانه لهذا الؽرض.انشاء حدٌقة حٌوانات 

 ثم استورد انواع كثٌره من الطٌور مثل, استورد اسدٌن من الصومال وكبش بخمسه ارجل  1953ففً عام 

خم ؼٌر وهو ثعبان كبٌر ض Phytenالفاٌتن )كبٌر الطاؤوس والنعام والببؽاء والصقور والكناري والبوم ، ثم استورد حنش

من من الهند والقرود بانواعها  ( قدمآ 16الذي كان طوله وسام ٌمتاز بعضبلت قوٌة جدا وٌقضً على فرٌسته بعصرها 

 .والدببة التً  توا بها من جبال الهمبلٌا من الهند القنافذ والنمور والباشق والؽزالن والسناجب والضباع و فرٌقٌا 

 ( نص شلن)ا زوار الحدٌقة من كل مناطق عدن وكانت تسعٌرة الدخولمحكمه لٌشاهدهٌه حدٌد اوصنع لهم اقفاص

لها كما كان ٌشتري المواشً الهزٌله التً التنفع لبلكل واللحوم التالفه لتؽدٌة الحٌوانات والبعض االخر التاكل اللحوم فٌوفر 

 الخضار والفواكه

 لطلبة المدارس لمشاهدة الحٌوانات عن قرب علمٌا امفٌدوكان موقعا مسلٌا ترفٌهٌا للصؽار والكبار بمدٌنة عدن 

 لهم اعرذسبب  مما المواطنٌن بعض من منازلقرٌبا موقع الحدٌقه كان 

 

 انشاء نادي الفروسٌة

كان فً عدن منطقة خور مكسر مجموعة من الخٌول تابعة لبلنجلٌز وبعض الخٌول التابعة لودٌع حسن علً وهذ خٌول 

بقات بٌن هذه الخٌول بأصحابها وٌسمح لؤلهالً حضور هذه المسابقة بدفع رسوم خاصة ولٌست للعامة ولكن تعقد مسا
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وكان ذلك  ول بداٌة لـ نادي الفروسٌة فً عدن .. حصانآ 16م  1967فً عام ثم  شترى الحاج عبد المجٌد السلفً . محددة 

 ..ذلك الوقتم بسبب إنتشار وباء الكولٌرا فً  1974الذي  نتهى فً عام وفً منطقة الشٌخ عثمان 

م كانت بداٌة النهاٌة لـ بستان عبدالمجٌد بـسبب كبر السن لـ بعض الحٌوانات وقلة الدخل المالً للحدٌقة  1985وفً عام 

لذا قرر ابن المرحوم الحاج عبد المجٌد  ..مقارنة بـ مصارٌفها بـ اإلضافة إلى صعوبة إستٌراد الحٌوانات وإرتفاع قٌمتها

افسد قٌام المشروع  م 1986ٌناٌر 13ولكن حرب فً ذلك الوقت ب باالتفاق مع حكومة عدن اختٌار مكان بعٌد وانس

  واختفت الحدٌقة مثل مااختفً كل جمٌل بعدن

 رحم هللا الحاج عبد المجٌد الذي اسعدنا زمان بحدٌقته الجمٌلة كاطفال قضٌنا فٌها امتع اللحظات

 جال عدن ببناء مسجد النور فً الشٌخ عثمانكما قام المرحوم عبد المجٌد السلفً مع نخبه من ر

 

  

 الحاج عبد المجٌد السلفً مؤسس  ول حدٌقة حٌوان فً عدن وفً الجزٌرة العربٌة                                                               
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 اٌفصً اٌخاِظ 

ِٚشاؼً ِذاسط ػذْ 

ٌٟ اٌرؼ١ٍُ تإٌغثح 
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: اٌّذسعح االترذائ١ح اٌغ١ٍح 
كان والدي ٌرٌد  ن  1948-1947وفً سنة . كانت عدن مدٌنة تنهض وتسٌر بسرعة فً كثٌٍر من المجاالت 

ٌعلمنً فً البٌت وٌحضر لً مدرسٌن وٌعلمنً التجارة لكً  صبح تاجرا مثله ، لكن كان  حد  قارب والدتً 

ٌُرسل إلى برٌطانٌا لزٌادة دراسته بالتعلٌم حتى ٌعود السٌد حامد الصافً مدٌر مدرس ة متوسطة ، وكان س

قد ٌضٌع الولد ٌجب  ن تدخله المدرسة :مسؤوال  كبر ، وكان صدٌقا للوالد  ٌضا ، فنصح والدي وقال له 

ر و لم ٌوجد لً مكان فً مدرسة السٌلة فً كرٌت. مباشرة ، فدخلت المدرسة و نا متأخر قد جاوزت السابعة 

سكول دٌنسً )فً عدن  مدرسة  السٌلةألنً تأخرت بالتسجٌل فأرسلونً الى المعبل ، ومن ثمَّ انتقلت الى 

( ..  ي محل اقامة المسؤول البرٌطانً فً عدن سابقا  Residencyوهً اختصار لكلمة 

سنة  80وهً مدرسة كبٌرة ، ومن كبرها وقوتها صارت بعد ذلك المتحؾ الحربً ، ولها األن  كثر من  

ضخمة وفخمة جدا ، وكان مدٌرها فً ذلك الوقت الشٌخ كامل صبلح ، وهو من علماء مكة المكرمة الذٌن 

ًٌ بارٌز فٌها وكثٌر من األسر المكاوٌة كانت تأتً الى عدن ، ألن فٌها حرٌة . توطنوا عدن وكان له دور علم

هذه المدرسة ، ومن ثم ذهب الى ومنفتحة ، ومن هؤالء جاء الشٌخ كامل صبلح إلى عدن وصار مدٌر  

وهو رجل فاضل جدا رحمة هللا علٌه ، وكان .. منطقة  خرى فً لحج وصار قاضٌا شرعٌا مسؤوال فٌها

جارنا وبٌته قرٌب من بٌتنا ، وابنه األخ عدنان كنت  كبر منه بعدة سنوات ، لكن نتٌجة القرب فً الشارع 

بعد  ن انهارت عدن بالحكم الشٌوعً ، رجع هو و هله و خواته والبٌوت المتقاربة جدا فكان بٌننا صداقة ، و

الى السعودٌة ، واخذوا جنسٌتهم مرة  خرى ، وصار لدٌه  عمال تجارٌة وكان  ٌضا صحفٌا ٌكتب فً 

وؼٌرها ، وله مقاالت اسبوعٌة مستمرة من فترة طوٌلة  ، هذه  سرة من األسر المكاوٌة ( صحٌفة المدٌنة)

. الحجازٌة 

، وكان فً نفس الفصل إلى جانبً  المدرسة اَلبتدائٌة فً كرٌتردخلت الى  1948-1947ر سنة وفً آخ

ووالده كان نابب مدٌر التعلٌم فً عدن ، ومن بعد ذلك تولى ادراة ..  خً وزمٌلً وصدٌقً شهاب ؼانم 

، والقبلبل الذٌن اخذوا  التعلٌم كلها ، وكان من القبلبل الذٌن  تٌح لهم الدراسة فً بٌروت بالجامعة األمرٌكٌة

الشهادات العالٌة ، وبعد ذلك وصلوا الى الدكتوراه  وؼٌرها ، وتعمقت الصداقة بٌنً وبٌن زمٌلً وصدٌقً 

. بعد ذلك



59 

 

 

ما بعد الى المتحؾ الحربً فً كرٌتر عدن مدرسة السٌلة االبتدابٌة والتً تحولت فً

الحازمً ، وهو من عابلة الحازمً ، وهم ابن حمود وتولى بعد الشٌخ كامل صبلح ادارة مدرسة السٌلة السٌد محمد الباقر   

ان ، وكانوا من األشراؾ الحسنٌٌن نسبة إلى سٌدنا الحسن ، وك( من نجران جٌزان إلى عسٌر)قد  توا من المخبلؾ الٌمانً 

فٌهم علماء ، وجدهم الذي جاء إلى عدن  حد كبار العلماء ، عٌنته الحكومة البرٌطانٌة قاضٌا شرعٌا فً الصومال ثم  تت به 

إلى عدن ، وصار القاضً الشرعً فً عدن ، و والده دخلوا فً سلك التعلٌم منهم السٌد محمد الباقر و خوه السٌد زٌن 

، وصار من ضباط ادارة التعلٌم (  حد  خوالً)لبعثات األولى مع السٌد حامد الصافً الحازمً ، الذي بعثته برٌطانٌا فً ا

. الموجودة هناك 

بن  حمد الصافً ، ( عبٌد)آل الحازمً هم  خوال والدتً ، والصلة حمٌمة ألنهم  خوال الوالدة مباشرة ، جدي عبد هللا    

زوجته من آل الحازمً تزوج امر ة اخرى من آل السقاؾ ، وقد تزوج منهم وانجب مجموعة من  والده وبناته ، وبعد وفاة 

تزوج ثبلث مرات ، ولكن المجموعة الكبرى من  والده وبناته كان  خوالهم من بٌت الحازمً ، فهذه المجموعة مجموعة 

معة ومن بٌت الحازمً الشرٌفة قدرٌة زٌن الحازمً التً تخرجت من الجا. علم وفضل ، لهم دور فً عدن بعد ذلك 

وقد . األمرٌكٌة فً بٌروت والتً كانت من البعثات األولى من الفتٌات الآلتً تخرّجن من الجامعة األمرٌكٌة من بٌروت 

الحازمً رحمه هللا   ابن حمود ضمت  ٌضا  صؽر خاالتً الشرٌفة عابشة عبد هللا الصافً والتً تزوجت من السٌد منور

قدرٌة :  ي ) لتاهماوك... العرب فً إذاعة عدن ولندن والكوٌت و بو ظبً  والذي كان  حد  شهر المذٌعٌن واالعبلمٌن

، و خذتا الجنسٌة االماراتٌة وكان ( بو ظبً )ا فً االمارات العربٌة المتحدة فً تاستقرّ ( الحازمً وعابشة عبد هللا الصافً

ٌة فً بٌروت فتحٌة منقوش والتً حصلت ومن الخرٌجات األوابل من الجامعة االمرٌك... لهما دور كبٌرفً تعلٌم الفتٌات 

على الدكتوراه فٌما بعد من الوالٌات المتحدة ، وقدرٌة عبد القوي خلٌل وهً  خت زمٌلنا فً كلٌة عدن  بو بكر عبد القوي 

. خلٌل

، واخذت  1965فً الرٌاضٌات وعلم النفس عام ( اسكوتلندا )ؼانم من ابردٌن  هوتخرجت الدكتورة عزة محمد عبد 

ودّرست فً جامعة صنعاء  1983ستٌر فً تعلٌم المعوقٌن من كندا ، ثم  خذت الدكتوراه من جامعة كاردٌؾ بوٌلز سنة ماج
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فً تلك الجامعة ، وكانت قد تزوجت من صدٌقً الدكتور  بو بكر القربً الذي ( بروفٌسور )ووصلت الى درجة  ستاذة 

. لخارجٌة تولى عدة مناصب وزارٌة فً الٌمن و خرها منصب وزٌر ا

ومن مٌزات هذه المدرسة األبتدابٌة  نها كانت تعطً كل طفل فً فترة الفسحة كأس حلٌب طازج حار وحبة موز ، وكان 

. علً التركً ٌمتلك  عدادا كبٌرة من األبقار وٌورد للمدارس الحكومٌة  كلها الحلٌب ، وعنده مجموعة من الفنادق 

لقد  خذت الحكومة هذا المبد  السلٌم فً المدارس . عطاء األطفال الؽازٌات وؼٌرها وكانت هذه السٌاسة جٌدة جدا بدال من ا 

هذا النظام مهم لؤلطفال ... االبتدابٌة ألن بعض الطلبة  فقراء ال ٌستطٌعون  ن ٌحصلوا على الموز والحلٌب لكل طفل 

ها من حلوٌات وؼازٌات وكلها مواد فٌها وٌحتاج تعمٌمه بدال من األكل الذي انتشر بعد ذلك من بوفٌهات وؼٌرها بما فً

. كمٌة كبٌرة من السكر وملونات ومواد صناعٌة ضارة صحٌا ، فالعودة الى النظام القدٌم  فضل ما ٌحفظ صحة األطفال

 مدرسة بازرعة اَلس مٌة الخٌرٌة 

سبلمٌة كانت هناك مدارس  خرى  هلٌة بجانب المدارس الحكومٌة الموجودة ، منها مدرسة بازرعة اال

، ثم استمر باالنفاق واالشراؾ  1912الخٌرٌة التً  نشأها الشٌخ محمد عمر بازرعة من جٌبه الخاص عام 

وفٌها مراحل . علٌها ابنه الشٌخ علً محمد عمر بازرعة والذي كان صدٌقا لجدي حامد بن علوي البار 

ها الشٌخ علً باحمٌش وهو خرٌج وكان مدٌر المدرسة كل.. االبتدابٌة والمتوسطة ثم بعد ذلك الثانوٌة 

األزهر الشرٌؾ وكان لها نظام جٌد فً اللؽة العربٌة والتعالٌم االسبلمٌة ، باإلضافة إلى المواد التعلٌمٌة 

األخرى مثل المواد العلمٌة واألدبٌة والرٌاضٌات والعلوم وؼٌرها ، وكانت تدرس اللؽة اإلنجلٌزٌة ، ولها 

هذه مدرسة من المدارس المهمة التً تخرج منها عدد من شخصٌات الجنوب .  نشطة  جتماعٌة ولها كشافة 

. وعدن ومنهم عبد هللا باذٌب و خوه علً باذٌب وؼٌرهما وكانا من  وابل الصحفٌٌن المشهورٌن فً عدن

 

( الٌمنً)العربً  الجنوببعض شخصٌات رسة بازرعة التً تخرج منها مد

 

، التً  سّسها السٌد حسٌن الدباغ المكً  سس مدرسة فً عدن ومدرسة فً المكبل فً فترة  مدرسة الف حوكانت هناك   

و  ٌضا فٌها نشاط كشافة ولكن اإلنكلٌز ر وا ان مناهج هذه المدارس قوٌة من جمٌع النواحً دٌنٌا ولؽوٌا  1930مبكرة عام 

باالستقبلل ن وٌطالبو نونشاط علمً ، فخافوا من ذلك االتجاه مما ٌؤدي بعد ذلك إلى مجموعة من الشباب الذٌن سٌتخرجو
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والوطنٌة ، فطلبوا من السٌد الدباغ ان ٌؽادر البلد و ن ٌعود الى مكة المكرمة فعاد ولكن بقٌت مدرسة الفبلح فً عدن بعد 

المكبل ، واستمرت فً شارع الزعفران وتوالها بعض األشراؾ الذٌن  توا من المملكة العربٌة السعودٌة ، من  ن توقفت فً 

منطقة جٌزان وما حولها ، وكان الذي توالها الشرٌؾ عدنان ، وهً مدرسة فٌها جانب دٌنً جٌد فً دراسة وتبلوة وحفظ 

للؽة االنكلٌزٌة ، وبدون شك كانت من ناحٌة تدرٌس اللؽة العربٌة القرآن ، والفقه  االسبلمً ، واضٌؾ الٌها الرٌاضٌات وا

والناحٌة الدٌنٌة  فضل من المدارس الحكومٌة بكثٌر ، ولكن من ناحٌة المواد العلمٌة األخرى  قل من المدارس الحكومٌة ، 

ا  ن العاببلت المكٌة كانت كثٌرة ذكرن قدتوضح هذه األنشطة األهتمام الكبٌر الذي  واله  هل مكة والحجاز بعدن والمكبل ، و

. الذٌن جاؤوا من عسٌر كما  سلفنابعده السٌد محمد الباقر وهو من آل حازمً  ى، مثل الشٌخ كامل صبلح وهو مكً ، وتول

. فصبل خاصا ومن  هل مكة  سرة آل  مان ومن  برزهم  األستاذ لطفً جعفر  مان الذي سنفرز له  

كومٌة اإلبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة ، ومنها مدارس للبنات، كما قامت الحكومة ببناء وهناك العدٌد من المدارس الح 

الدٌنً لتعلٌم  كان للٌهود مدارس خاصة بهممدارس ألبناء وبنات الٌهود ، وكانت مدرستهم قرٌبة من مدرستنا السٌلة ، كما 

الخاصة بهم ، وقامت الجالٌة الهندٌة  لهندوس مدارسهملوكان . والدهم وبناتهم وتركز على الناحٌة الدٌنٌة الخاصة بهم أل

، كما قام راجم نار  حد  ثرٌاء الهنود  درسة انجن إس م ومدرسة باجً َللجً اْلس مٌةالمسلمة بفتح مدرستٌن هما م

. ٌخّرج مجموعة من الموظفٌن للبنوك والمسابل الحسابٌة والمالٌة  م هد تجاريالمسلمٌن باقامة 

، ونجح فً ذلك ، وقد دّرس فً هذا المعهد األستاذ  م هد اس مً دٌنًشٌخ محمد سالم البٌحانً فً اقامة وقد سعى ال 

، والذي كان  ول مدٌر لجامعة الملك عبد العزٌز فً جدة عند انشابها ثم  المدٌنة المنورةالدكتور  حمد محمد علً من  هل 

(. 2016)االسبلمً الدولً منذ انشابه الى للبنك ربٌسا صار 

 

فً عدن وهً من اإلبتدابٌة إلى الثانوٌة ( البادري) الم روفة باسم سنت جوزٌفوهناك مدرسة تابعة لبلرسالٌة الدنماركٌة 

 ما بعد االستقبلل فقد ادخلت اللؽة العربٌة ) ، وتدرس فً المرحلة الثانوٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة فقط ، وتمنع  ي لؽة  خرى

فً عدن ، الكاثولٌكٌة ، وبعض طلبتها هم من اللقطاء واألٌتام الذٌن  خذتهم الكنٌسة  (فً االسبوع ومادة الدٌن االسبلمً مرة

وبطبٌعة الحال تدّرس بعض التعالٌم المسٌحٌة ضمن النشاط ؼٌر المنهجً  ، وال . ولها رسوم رمزٌة بالنسبة لؤلخرٌن 

. الى المسٌحٌة بشكل ؼٌر مباشر تدرس  ي دٌن  خر ، بل وتحاول اؼراء الطلبة المسلمٌن بالتحول 

 

 كخ٤ُخًا ( أٍٟٝ)ر٣ٌَظَ ( حُزخى١ٍ)ٍٛٞس ٗخىٍس ُٔيٍٓش ٓخٗض ؿ٣ُٞق 
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فً عدن وجعلتها مدرسة داخلٌة وهً مخصصة ألبناء السبلطٌن مدرسة فو  جب  حدٌد و نشأت الحكومة البرٌطانٌة 

وٌكونوا عندها كرهابن بحٌث ال ٌستطٌع  ي  حد وهً سٌاسة ذكٌة حٌث تأخذ  بناء المشاٌخ والسبلطٌن . ومشاٌخ الجنوب 

ألذكٌاء من هؤالء المشاٌخ  و السبلطٌن  ن ٌثور على برٌطانٌا ألن  بنابهم موجودون لدى برٌطانٌا ، وكانت هذه المدرسة 

تدابٌة ن المجتمع وٌدرسون من األبمخصوصة فقط لهذه الطبقة وهم معزولون تماما ع .منهم بمواصلة التعلٌم فً برٌطانٌا 

. حتى الثانوٌة 

 

 صٛسج ٔادسج ٌّذسعح اٌغالغ١ٓ فٟ ظثً ؼذ٠ذ

وعندما قامت حكومة عدن بافتتاح كلٌة عدن قام التاجر الفرنسً المشهور البس بافتتاح المعهد الفنً فً المعبل وهو معهد 

. ما بعدراقً ٌؤدي الى  خذ الشهادة من برٌطانٌا سانت إنجلز ثم صار هذا المعهد كلٌة الهندسة فً

ومن هذه األسر المكاوٌة  سرة الشٌخ عبد المجٌد المكاوي الذي قدم خدمات جلٌلة لعدن و عطته الملكة الٌزابٌث عند زٌارتها 

مع السٌد  بو بكر بن شٌخ الكاؾ الذي قام بتعبٌد الطرٌق من الشحر إلى سٌون ( فارس اإلمبراطورٌة ( )KBE)لقب سٌر

ته الخاصة كما قام بتهدبة القبابل و نفق علٌهم  مواال كبٌرة ، وقام بإفتتاح عدة مدارس ألكثر من مبتً كٌلومتر على نفق

 ٌضا على نفقته الخاصة ، وقد جلب كل ثروته الكبٌرة من سنؽفورة  و نفقها فً هذه المشارٌع الجلٌلة ،  صؽٌر ومستشفى

. فإعترفت بفضله حكومة برٌطانٌا 

كان موظفا . وتعلم فً مدارسها ( 1998-1918)وي حسن مكاوي ولد فً كرٌتر عدن األستاذ عبد الق من آل المكاوي و   

كبٌرا فً شركة البس وهو رجل اداري جٌد ، وفً الخمسٌنات فً القرن العشرٌن قامت برٌطانٌا بإجراء إنتخابات للمجلس 

وبعدها سمحوا باإلنتخابات للمجلس البلدي فً عدن ، وكانت اإلنتخابات حقٌقٌة ،  وكان ٌسمح ألبناء عدن فقط لدخولها ، 

ٌّنا ، وٌر سه الحاكم االنجلٌزي مباشرة ، ثم بعد ذلك سمحوا لهم  ٌضا بإنتخاب ربٌس المجلس بدال  التشرٌعً الذي كان مع

من الحاكم البرٌطانً ، وبعدها سمحوا ان ٌكون من  بناء عدن ربٌس وزراء ، وانتخب عبد القوي مكاوي عضوا لمجلس 

 6 ي فترة  1965سبتمبر  25إلى  1965مارس  7من )ثم صار ربٌسا للوزراء لفترة محدودة  1959نة التشرٌعً س
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السلطات البرٌطانٌة األستاذ عبد القوي مكاوي بسب اختبلفه معها ، وانضم  ةخلفا للسٌد زٌن عبده باهارون وقد  قال(  شهر 

ؼادر عدن مع كثٌر من السٌاسٌٌن والمناضلٌن الى القاهرة و. وصار ربٌسا لجبهة التحرٌر الوطنٌة ..إلى الحركة الوطنٌة

. التً دعمت الثورة الوطنٌة فً الجنوب 

بالجبهة القومٌة  مكاوي عندما انفجرت قنبلة فً المنزل وتم االشتباهعبد القوي من  بناء  3قتل  1967فبراٌر  27فً 
وبقً ، (شهادتً للتارٌخ)اتهم الجبهة القومٌة فً كتابه  ولكن عبد القوي مكاوي نفسه لجبهة القومٌةونفت ذلك ا . للتحرٌر

.  1998اؼسطس  12المكاوي الى حٌن وفاته فً القاهرة فً 

تؼط أعاذزذٟ فٟ اٌّذسعح االترذائ١ح    

ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓخطٌس حُل٠الء ْٜٓ٘ ( ح١ٌُ ًٌَٓ٘ٙ ك٤ٔخ رؼي ر٢٘ء ٖٓ حُظل٤َٜ)هي ى٢ٍ٘ٓ ك٤ٜخ ػيح حألٓظخً ُطل٢ ؿؼلَ أٓخٕ 

ٓظخً رخٍك٤ْ ًٝخٕ ٗي٣ي حألٗخهش ًٝخٕ ٣ِزْ ١َرٞٗخ ٓظ٤ِّٔح ، ًخٕ ٣يٍٓ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش ٝؿ٤َٛخ ًٝخٕ ُي٣ٚ ٓٔطَس ؿ٤ِظش حأل

٠٣َد رٜخ ٖٓ ٣وطت ، ٖٝٓ ٓي٤ٍٓ٘خ حألٓظخً كخٓي ه٤ِلش ىٍٓ٘خ حُؼِّٞ ، ٝأًًَ ك٢ حُٔ٘ش حَُحرؼش حإلرظيحث٤ش أٗٚ ؿخء رٍٜٞ 

ٝطي٣ٍْ ٗظ٣َش حُظطٍٞ أل١لخٍ ٛـخٍ أَٓ َٓري ُٜئالء حُٜـخٍ ، ٝهي ًٛزض ... ٕ هَى ٓظؼيىس َُٔحكَ ططٍٞ هِن حإلٗٔخٕ ّ

ًال ، إ حالٗٔخٕ ٌَّٓ : َٛ ٛل٤ق إٔ أَٛ حالٗٔخٕ ٖٓ هَى ؟ كوخٍ حُٞحُي ٍكٔٚ هللا : ا٠ُ ٝحُي١ حٗظ٢ٌ ُٚ ٓخ هخُٚ حألٓظخً 

ٝهِض ُٚ ٝٓخًح أكؼَ ك٢ حالٓظلخٕ ، هخٍ حًظذ ًٔخ {  ُٝوي ًَٓ٘خ ر٢٘ آىّ}هِوٚ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٓزخَٗس ٖٓ حُط٤ٖ ًَٝٓٚ 

ٌٝٛٙ أٍٝ ٌِٓ٘ش ً٘ض أٝحؿٜٜخ ، حهظالف حُٔؼِْ ٝحُٞحُي ، ٝحهظالف حُز٤ض ٝحُٔيٍٓش ، ٢ٛٝ ... ٣وُٕٞٞ ، ٌُٖٝ ال طٜيهْٜ 

ٗي٣ي ، ٝحًح  ٓؼ٠ِش ٌُؼ٤َ ٖٓ حُطِزش أٓؼخ٢ُ ، ًٝخٕ ٖٓ حُٞحؿذ إٔ ال طيٍّ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ حال١الم ، ألٜٗخ ٓؼخٍ ؿيٍ

ًخٕ ال ري ٖٓ طي٣ٍٜٔخ ك٤ـذ إٔ طٌٕٞ ك٢ َٓحكَ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخ٤ُش ٝحُـخٓؼخص ، ك٤غ ٣ٌٖٔ ٓ٘خه٘ظٜخ ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ أٍحء 

. ٜٓخىٓش ُِظٍٜٞحص حُي٤٘٣ش 

ٝحُـَٝ ٖٓ طي٣ٍٜٔخ ك٢ حُؼٜي حالٓظؼٔخ١ٍ ُأل١لخٍ ، ٛٞ اهَحؽ ؿ٤َ ٠ٓطَد حُٔلخ٤ْٛ طٔخٓخ ، ُٝي٣ٚ طٌ٘ي ك٢ حُٔلخ٤ْٛ 

ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ُْ طٌٖ حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش طيٍّ ٓخىس حُي٣ٖ ك٢ حَُٔحكَ حُظؼ٤ٔ٤ِش اال ٍِٗح ٤ٔ٣َح، ًٝؼ٤َ ٖٓ حُطِزش .... ٤٘٣ش حُي

ُْ ٣ٌٞٗٞح ٣ؼَكٕٞ ٖٓ حُي٣ٖ حال أهَ حُو٤َِ ، ٝال ٣ٔظط٤ؼٕٞ طالٝس حُوَإٓ ، رَ ٝرؼ٠ْٜ ال ٣ؼَف ٤ًق ٢ِٜ٣ ، ٝحًح  ُْ ٣ٌٖ 

. ١خُذ حُٜالس ، ٝحُ٘ؼخثَ حُي٤٘٣ش ٝهَحءس حُوَإٓ ، كبٗٚ ال ٣ظؼِْ ًُي ك٢ حُٔيٍٓش ح١الهخ ك٢ حُز٤ض كخٟ٘ش ٣ظؼِْ ك٤ٜخ حٍ

ٌَ ٖٓ حُز٤ٞص طٜظْ رظؼ٤ِْ أ١لخُٜخ حُٔزخىة حُي٤٘٣ش حأل٤ُٝش ٝهَحءس ٢ٗء ٖٓ حُوَإٓ ، ٝػ٠ِ حألهَ ؿِء ػْ  ٝرؼٞ حألَٓ .. ًٝؼ٤

ٝهي طٌٛذ رْٜ ا٠ُ كِوخص ىٍحٓش حُوَإٓ ك٢ حُٔٔخؿي حُو٤ِِش حُظ٢ .  طٜظْ ك٢ طي٣ٍْ أر٘خءٛخ ٝر٘خطٜخ ، حُوَإٓ ٝحُ٘ؼخثَ حُي٤٘٣ش

. ٣ٝوظِق ٌٛح ٖٓ أَٓس ألَٓس .. طيٍّ حُوَإٓ

ٝهي ىٍٓ٘خ ك٢ حالرظيحث٤ش حألٓظخً كخٓي ٓلٔي ػ٢ِ ُؤخٕ ٝٛٞ ٖٓ أَٓس آٍ ُؤخٕ حٍُٜٔ٘ٞس ٝحُظ٢ ى٢ٍ٘ٓ ٜٓ٘خ ػيى أهَ ٤ٓؤط٢ 

ٝهي ى٢ٍ٘ٓ أ٠٣خ حألٓظخً . حألٓظخً حكٔخٕ هللا ُْٝ ٣ٌٖ ك٣َٜخ ػ٠ِ حُظي٣ّٖ  ٝى٢ٍ٘ٓ أ٠٣خ. ًًَْٛ ك٢ حَُٔكِش حُٔظٞٓطش 

 .ّٓي١ ػيس ٓٞحى ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ ح٣َُخ٤ٟخص ًٝخٕ ُط٤لخ ٓغ حُطِزش 

: اٌّذسعح اٌّرٛعطح 
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 حُٔيٍٓش حُٔظٞٓطش ك٢ ٤َٛس ٝحُظ٢ ح١ِن ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ رؼي ٓيٍٓش حالٓظخً ُطل٢ ؿؼلَ أٓخٕ حُؼخ٣ٞٗش

ٟخكش ح٠ُ حألٓظخً ُطل٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓخطٌس حُل٠الء ْٜٓ٘ حألٓظخً ػَٔ ػزي حُؼ٣ِِ ح١ٌُ ىٍّ ك٢ ؿخٓؼش هي ّىٍٓ٘خ رخال    

ح١ٌُ ىٍٓ٘خ حُِـش ( ػي٢ٗ ٖٓ أَٛ ٛٞٓخ٢ُ)حُوخَٛس ٤ًِش ح٥ىحد ٝػخى ٤ُيٍٓ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش ، ٝٓ٘ٚ حألٓظخً ك٤ٖٔ ىُٔخٍ 

حً حرَح٤ْٛ ٓلٔي ػ٢ِ ُؤخٕ ح١ٌُ ىٍٓ٘خ ح٣َُخ٤ٟخص ًٝخٕ رخٍػخ ك٤ٜخ ٝحألٓض. حالٗـ٣ِ٤ِش ٝح١ٌُ ٛخٍ ك٤ٔخ رؼي أكي أٛيهخث٢ 

.  ٝك٢ طي٣ٍٜٔخ ًٝخٕ ٓلزخ ُِٔخىس ٣ٝ٘خى٢٘٣ أك٤خٗخ ٣خ ٤ٓي ًٝ٘ض أكزٚ ًؼ٤َح 

ْٜٝٓ٘ حألٓظخً ػزي حَُك٤ْ ٓلٔي ػ٢ِ ُؤخٕ ه٣َؾ حُـخٓؼش حأل٤ٌ٣َٓش رخُوخَٛس ح١ٌُ ًخٕ ٓي٣َح ُِٔيٍٓش حُٔظٞٓطش ، ًٝخٕ 

س حالٗـ٣ِ٤ِش ٝهٞحػيٛخ ، ًٔخ ًخٕ ٣ٔظؼَٔ رٌؼَس حُِٜـش حُؼي٤ٗش حُيحٍؿش ح٠ُٔلٌش ك٢ طٞر٤ن حُظال٤ٌٓ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣يٍٓ٘خ حُِؾ

ٝأًًَ أٗٚ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ حُطِزش أكي أر٘خء حُٔال٤١ٖ كـ٠ذ . ٠٣َد أكيح ه٢ ، رَ ٣ٌظل٢ رخألِٓٞد حُٔخهَ ٝحٌُ٘ظش حُؼخرَس 

) حٗض رَْٗ أٝف ؿزَص !! أٗض رَْٗ: ٙ حُٔظؼيىس ، ٝهخٍ ُٚ رخُِٜـش حُؼي٤ٗش ػ٤ِٚ حألٓظخً ػزي حَُك٤ْ ًحص َٓس رٔزذ أهطخء

، ك٠لي حُطِزش ًٝخٗٞح ٣ئًٕٝ ٤ُِْٜٓ أك٤خٗخ رٔخ هخُٚ ( حُـزَص ْٛ كجش ٓلظوَس ٣وٕٞٓٞ رـٔغ حُِرخُش ٝحُوخٍُٝحص ٖٓ حُٔ٘خٍُ

ح ط٠َد حر٢٘ ؟ ُٝٔخًح طؼزغ رطخُٝظ٢ ؟ ُٝٔخًح ًٝخٕ ًؼ٤َح ٓخ ٣ئٗذ حُطِزش حُٔ٘خؿز٤ٖ روٍٞ ُٔخً. حألٓظخً ػزي حَُك٤ْ ُؤخٕ 

ط٘وز٢ ًظخر٢ ؟  

ًٝخٕ ٖٓ ر٤ٖ أٓخطٌط٘خ أ٠٣خ حألٓظخً ح٤ُ٘زخ٢ٗ ح١ٌُ ىٍٓ٘خ حُــَحك٤ش ًٝخٕ ٗي٣ي حإلٛظٔخّ رخُوَحث٢ ٣ٝطِذ ٖٓ حُطِزش إٔ 

. ٣َٓٔٞح هَحث٢ حُوخٍحص ٝؿ٤َٛخ ٣ٝلخٓز٘خ ػ٤ِٜخ كٔخرخ ٗي٣يح 

ر٤ض )ى هللا ٝٛٞ ػَحه٢ حألَٛ ٝأٓظوَ ك٢ ػيٕ ٝطِٝؽ ٖٓ أكي ر٤ٞطخص ػيٕ حُٔؼَٝكش ٝهي ىٍٓ٘خ أ٠٣خ حألٓظخً ٛخْٗ ػذ

ؿ٣َِس "ًخٕ حألٓظخً ٛخْٗ أكي ح٣ٌُٖ حٗظًَٞح ك٢ ػٍٞس ٤ٍٗي ػخ٢ُ ح٤ٌُال٢ٗ ك٢ حُؼَحم ، ٟٝٝغ ًظخرخ رؼ٘ٞحٕ ( . حُزخ٢ٜٛ

ؿظٚ ٝهطٚ حُـ٤َٔ ، ٝهيٍطٚ ػ٠ِ حُوٜٚ ًٝخٕ ٣يٍٓ٘خ حُِـش حُؼَر٤ش ٣ٝظ٤ِٔ رٜيٝثٚ حُ٘ي٣ي ٝرال" . حُؼَد طظْٜ كٌخٜٓخ

رل٤غ ًخٕ ٣ٔلَ حُطِزش روٜٜٚ حُـ٤ِٔش ٣ٝـؼِْٜ ٓ٘ظز٤ٜٖ ح٠ُ ٓخ ٣وٍٞ ، ٝهي حٓظَٔ ُظي٣ٍٔ٘خ ح٠ُ حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش ك٢ ٤ًِش 

كَٜ طلخػَ  ٓخىس حُؼِّٞ ٜٝٓ٘خ ٓخىس ح٤ٔ٤ٌُخء ػ٘يٓخ هخّ رظـَرش ك٢ ح٤ٌُٔخءٍٗٞ حُي٣ٖ ػزي هللا ٝهي ىٍٓ٘خ أ٠٣خ حالٓظخً  .ػيٕ 

ًٝخٕ أهٞٙ كٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ هي حُظلن رخُظي٣ٍْ ٝىٍّ . ٌُٖٝ رل٠َ هللا ُْ ٣ليع أ١ ٍَٟ . ٗي٣ي ًٝخىص حٕ طٔزذ ك٣َوخ 

. ػْ حٗظوَ ًالٛٔخ ح٠ُ حالٓخٍحص ٝٛخٍ ػزي هللا ٍٗٞ حُي٣ٖ أكي ٍٝحى حُظؼ٤ِْ ك٢ حالٓخٍحص . ك٢ حُٔيٍٓش حالرظيحث٤ش 
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١ِش ػ٠ِ رلَ ٤َٛس ، ٝأٓخّ حُٔيٍٓش ؿ٣َِس ٛـ٤َس ػ٤ِٜخ ؿزَ ٝك٢ هٔش حُـزَ هِؼش ًٝخٗض حُٔيٍٓش حُٔظٞٓطش ؿ٤ِٔش ّٝ

طخ٣ٍو٤ش ٌٓ٘ أ٣خّ حألطَحى أٝ ٍرٔخ هزَ حألطَحى ، ُلٔخ٣ش ح٤ُٔ٘خء ، ًٝخٕ ٓيٍّ حَُْٓ ٣طِذ ٓ٘خ  إٔ َْٗٓ طِي حُوِؼش ٓغ ٓخكَ 

ح ري٣ؼخ ، ًٝ٘خ ٍِٗ٘ ك٢ حُلٔلش ٓزخَٗس ح٠ُ ٣َٜ ر٤ٖ ٤َٛس ٌٝٛٙ حُـ٣َِس كٌخٕ ٣ؼط٢ ٓ٘ظَ( ًٞر١َ)٤َٛس ، ٝٛ٘خى ؿَٔ 

حُٔخكَ ، ٝك٢ أكي حُلٍٜٞ ً٘ض رـخٗذ حُ٘خكٌس حُٔطِش ػ٠ِ حُزلَ ٝكـؤس ٍأ٣ض ٓـٔٞػش ٖٓ حُيالك٤ٖ طظَحهٚ أٓخ٢ٓ كّ٘يص 

ٍحهٚ أال طَٟ ٌٛٙ حُل٤ظخٕ طولِ ٝطض: حٗظزخ٢ٛ ٝأرؼيط٢٘ ػٖ حُيٍّ طٔخٓخ ، كظ٠ حٗظزٚ حألٓظخً َٝٛم ر٢ ٓخًح طلؼَ ؟ كوِض 

. حٗظَ ح٠ُ حُيٍّ أْٛ  : أٓخ٢ٓ ؟ كوخٍ 

 

هِؼش ٤َٛس ٣ًَظَ ػيٕ  

 

ًٝخٕ حُطِزش . ًٝخٗض طظ٤ِٔ حُٔيٍٓش رٔالػزٜخ ٝحُٔٔخروخص ح٣َُخ٤ٟش ٝكَهٜخ ح٣َُخ٤ٟش ، ٝك٢ أهَ حُٔ٘ش ًخٕ ٛ٘خى َٓٔف  

 .٣٘ظًَٕٞ ك٢ حُظٔؼ٤ِخص حُظ٢ ٣وّٞ رخهَحؿٜخ رؼٞ حألٓخطٌس حُٜٔظ٤ٖٔ 

ك٤غ ٓٞحكِٜخ ( ػيٕ حُٜـَٟ )ظْ ٍكالص ح٠ُ حُٔٞحكَ حُـ٤ِٔش ٖٝٓ ٟٖٔ ًُي ٍكِش ح٠ُ حُز٣َوش ًٝخٗض حُٔيٍٓش طٖ

حٌُٛز٤ش حُـ٤ِٔش ، ٍِٝٗ حُطِزش ُِٔزخكش ٓغ رؼٞ حألٓخطٌس ، ٌُٖٝ ؿخءص ىٝحٓخص ٝأٛخرش ح٣ٌُٖ طٞؿِٞح ك٢ حُٔزخكش ُْٝ 

حكش حؿخىس طخٓش كظ٠ ٖٓ حألٓخطٌس ، ٌُٖٝ رل٠َ هللا ٣ٔظط٤ؼٞح حُؼٞىس ، ًٝخٕ ٛ٘خى َٛؽ َٝٓؽ ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٖٓ ٣ـ٤يٕٝ حُٔذ

َٓ أكي حُِز٘خ٤ٖٗ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ ًَٗش حُٜٔخك٢ أػ٘خء ر٘خءٛخ ٣ٝزيٝ أٗٚ رطَ ٓزخكش كؤَٓع رخٗوخً حُطِزش ، ٝرخُلؼَ حٗوٌ ٓـٔٞػش 

.  ٤١زش ْٜٓ٘ ، ُْٝ ٗلوي أكيح رل٠َ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػْ رل٠َ ٌٛح حُٔزخف حُٔخَٛ 

ٗظٔض حُلٌٞٓش اكٜخء ٌٓخ٢ٗ ُٔٔظؼَٔس ػيٕ ٝحٓظويٓض حُٔي٤ٍٖٓ ٝحُطِزش ُـٔغ حُٔؼِٞٓخص حالكٜخث٤ش  1953ٝك٢ ٓ٘ش 

ًٝخٕ حألٓظخً ٣ٌٖٔ ك٢ ٗلْ حُلخٍس ( ال ك٢ ؿ٘ٞد َٗم حُٜ٘يح٢ٛٝ ٤ًَ)ًٝخٕ ٣َأّ ٓـٔٞػظ٢ حألٓظخً كٖٔ ػ٢ِ ٤ِٓزخ١ٍ 

س ك٤غ ٣ٌٕٞ حألٛخ٢ُ ػخىٝح ا٠ُ ٓ٘خُُْٜ ، ٝرخُلؼَ َٜٓٗخ حُظ٢ ٌٖٗٔ ك٤ٜخ ٣ٝ٘ظْ حُلٔالص ٣ُِخٍس حُٔ٘خٍُ ك٢ حُلظَس حُٔٔخث٢

ػيس ٤ُخ٢ُ كظ٠ ؿٔؼ٘خ حُٔؼِٞٓخص حُٞحك٤ش حُٔطِٞرش ، ٝطٔض ٌٓخكجش حألٓخطٌس ٝحُطِزش رٔزخُؾ ٣ٍِٓش ط٘ـ٤ؼخ ُْٜ ػ٠ِ ٓخ هيٓٞٙ 

.  ٖٓ ٓؼِٞٓخص 

كخٕ حُل٢ِٜ ، ٝطْ ٗو٢ِ ٖٓ حُٜق ٝهي هخٓض حُٔيٍٓش رَكغ أٝحثَ حُظال٤ٌٓ ٖٓ ٛق ح٠ُ ٛق أػ٠ِ حًح ط٤ِٔٝح ك٢ حالٓض

حألٍٝ حُٔظ٢ٓٞ ح٠ُ حُٜق حُؼخ٢ٗ ، ك٤غ ًخٕ أه٢ أكٔي ٣يٍّ ك٢ ًُي حُلَٜ ، ٝهي حٓظطؼض إٔ أطـخُٝ حُلَٝم ك٢ ىٍّٝ 

حُٔٞحى حُٔوظِلش رَٔػش ٝإٔ ٣ٌٕٞ طَط٤ز٢ حُؼخ٢ٗ ك٢ حُلَٜ حُـي٣ي ٝأه٢ أكٔي ًخٕ ٛٞ حألٍٝ ، ٢ٌُ٘ٝ ػخ٤ٗض ك٤ٔخ رؼي ٖٓ ػيّ 
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كٞ حُؼَر٢ رٔزذ كويحٕ ػيس ىٍّٝ ٗظ٤ـش حهظٜخٍ حُلظَس حُيٍح٤ٓش ، ٍٝؿْ أ٢ٗ ً٘ض ٓظلٞهخ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٓخ ػيح كْٜ حُٖ

. حُ٘لٞ ، ُْٝ أٓظطغ حُظـِذ ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش اال ك٤ٔخ رؼي ػ٘يٓخ ريأص حٌُظخرش ٝحُظؤ٤ُق

ُيًظٍٞ ١ٚ ك٤ٖٔ رظ٘ـ٤غ ٖٓ ػ٢ٔ ٓلٔي ٌٝٓ٘ ىه٢ُٞ حَُٔكِش حُٔظٞٓطش ريأص روَحءس ًظذ حألىد حُؼَر٢ ٝهخٛش ًظذ ح

. ح١ٌُ ًخٕ ٓـَٓخ رطٚ ك٤ٖٔ ، كظ٠ إٔ رؼٞ ُٓالث٢ ك٢ حُٔيٍٓش ًخٗٞح ٣ٔوَٕٝ ٢٘ٓ ، ٣ٝيػ٢٘ٗٞ ١ٚ ك٤ٖٔ 

ٝك٢ حُلظَس حُٔزٌَس أكززض هَحءس حٌُظذ حُٔوظِلش كظ٠ ح٢٘ٗ أِٛٔض ًَس حُويّ حُظ٢ ً٘ض أكزٜخ ًَٝس حُظْ٘ حُظ٢ ريأص حطؼِٜٔخ ، 

ٕ ٝهض أه٤٠ٚ ك٢ حُوَحءس ، كظ٠ حَُٜٔٝف ح٢ٓٞ٤ُ ً٘ض أهظٜي ٓ٘ٚ كظ٠ أؿٔغ ٓخ ٣ٌل٢ َُ٘حء حٌُظذ ، رَ ًَٝ ٓخ ُي١ ّ

ً٘ض أك٤خٗخ أٍكٞ حٌُٛخد ا٠ُ ح٤ُٔ٘ٔخ ، ٝأ١ِذ ٖٓ ػ٢ٔ حألهَ ػزي حُوخىٍ ػٖٔ حُظًٌَس ألٗظ١َ رٜخ ًظخرخ ، ٝك٢ كظَس 

حُل٤ٌْ ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ، ٝريأص روَحءس أكٔي أ٤ٖٓ  حُٔظٞٓطش هَأص ٓؼظْ ًظذ ١ٚ ك٤ٖٔ ٝػزي حُوخىٍ حُٔخ٢ُٗ ٝطٞك٤ن

ًٝظذ ٢ًً ٓزخٍى ٢ٛٝ ٍٓخثَ ىًظٍٞحس . ك٢ ًظزٚ حُؼ٣ٜٞش ،كـَ حإلٓالّ ٟٝل٠ حإلٓالّ ، ٝظَٜ حإلٓالّ ، ٣ّٝٞ حإلٓالّ 

أَٛ ػ٠ِ ٓؼويس ك٢ حألىد حُؼَر٢ ٝحُظٜٞف ٝحُـِح٢ُ ٝؿ٤َٛخ ، ًٝ٘ض أكْٜ رؼ٠ٜخ ٝال أكْٜ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ ، ٢ٌُ٘ٝ ً٘ض 

. هَحءطٜخ ٝأًخُٜخ ٝاطٔخٜٓخ 

ََ ػ٢ِّ ك٤وٍٞ ال أػَف حالؿخرش ٌُٖٝ ٤ٓؤط٢ ح٤ُٔي حُؼالٓش كخٓي حُٔل٠خٍ كخٓؤُٚ ، ًٝخٕ  ًٝ٘ض أٓؤٍ ٝحُي١ ػٖ ٓخ أٌٗ

ٝرخُلؼَ حٓظليص ٖٓ ح٤ُٔي . ٛي٣ن حُٞحُي ًٝخٕ ًؼ٤َح ٓخ ٣ؤط٢ ح٠ُ ر٤ظ٘خ ح٠ُ ؿِٔش حُ٘خ١ ك٢ كظَس حُؼَٜ حًح ًخٕ ك٢ ػيٕ 

م ٝحٌُٔحٛذ حالٓال٤ٓش حُظ٢ ًخٕ ٣ًٌَٛخ حُيًظٍٞ أكٔي أ٤ٖٓ ك٢ ًظزٚكخ ََ .  ٓي حُٔل٠خٍ ك٢ كْٜ حُل

١ِزض ٓ٘خ اىحٍس حُٔيٍٓش حإلٓظؼيحى إلٓظوزخٍ ٌِٓش ر٣َطخ٤ٗخ حُؼظ٠ٔ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ُحٍص  1954ٝأًًَ ٓ٘ش  

ٓغ حرظيحء حُٞػ٢ . ٍٝك٠ض حٕ أٗخٍى ك٢ حٓظوزخٍ حٌُِٔش ػيٕ ك٢ طِي حُلظَس ، كظُؼِِض رؤ٢ٗ ٣َٓٞ ًٝٛزض ا٠ُ حٍُِٔ٘ 

. ح٢٘١ُٞ ك٢ طِي حُلظَس 

ٝػ٘يٓخ ٍُص ػيٕ ك٢ ريح٣ش حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ٝؿيص حُٔيٍٓش هي طٜخٌُض ٓزخ٤ٜٗخ ، ٌُٜٝ٘خ طلَٔ حْٓ حألٓظخً ُطل٢ 

حؽ حُٔيٍٓش ح٠ُ ط٤َْٓ أٝ اػخىس ط٤٤٘ي رؼي ٌٛح ٝطْ كِٜٜخ ػٖ ٓخكَ حُزلَ رط٣ٍَن ٓؼزّي طَٔ ك٤ٚ ح٤ُٔخٍحص ، ٝطلض. ؿؼلَ أٓخٕ 

.  حُِٖٓ حُط٣َٞ 

كلٌة عدن  

 

كلٌة عدن الشٌخ عثمان فً الخمسٌنات من القرن العشرٌن 
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 مجموعة من طاقم كلٌة عدن من طبلب و ساتذة فً الخمسٌنات 

قً من الذاكرة ومن المحادثة مع بعض الزمبلء القدماء وعلى موقع إعتمدت فً كتابة هذا الفصل على ما ب 

خرٌجً كلٌة عدن الذي قام به لفٌؾ من خرٌجً الكلٌة على ر سهم األخ العزٌز األستاذ الدكتور عبد هللا 

السٌاري ومعه ثلة من الخرٌجٌن القدماء من  مثال األخوة اإلعزاء الدكتور شهاب ؼانم واألستاذ  شرؾ 

جرجرة  

http://www.adencollege.info/html/body_reunions1.html 

وقد بد  الموقع بذكر نبذة عن تارٌخ عدن  خذها من موقع استرالً ملٌا باألخطاء فهو ٌذكر مثبل  ن عدن كانت مستعمرة 

رومانٌة قدٌمة ثم صارت مستعمرة حبشٌة قدٌمة ولم تكن لها  ي صلة بالٌمن إال بالقرن  مصرٌة قدٌمة ثم صارت مستعمرة

. السابع بعد المٌبلد  ي بعد ظهور اإلسبلم بمبة سنة وهذا كله كذب وافتراء 

 ن وقد ذكر الموقع  ٌضا  ن سلطان لحج وعدن قد تنازل عن عدن لبرٌطانٌا ، وهذا  ٌضا كذب وإفتراء ، كما ذكر الموقع 

وهذا  ٌضا ... كانوا حوالً ستمبة شخص من الصٌادٌن الفقراء  1839سكان عدن عندما دخلها القبطان هنس ؼازٌا سنة 

.  لؾ خبلل ثبلث سنوات فقط  25كذب وإفتراء ، ألنه ٌقول  ن السكان قد زادوا من هذا العدد الضبٌل الى 

و حتلوها ثم بعد  ن إستقرت ( كرٌتر)ا الرهٌبة على مٌناء عدن والواقع  ن سكان عدن هربوا عندما هجمت برٌطانٌا بمدافعه

. األمور عاد السكان الى بلدهم 

صات و كاذٌب هذا الموقع التارٌخً التافه الذي تحدث عن عدن والذي  خذ منه خرٌجوا كلٌة عدن هذا  ولن  طٌل فً تخرُّ

فً ثبلثة  جزاء كاملة اصدار كنوز المعرفة جدة "  عدن لؤلؤة الٌمن"التارٌخ المشوه وقد  وضحُت تارٌخ عدن فً كتابً 

2012 .

وقد كان النظام التعلٌم الحكومً فً عدن  ربع سنوات ابتدابٌة وسبع سنوات ثانوٌة تنتهً بأخذ شهادة الثانوٌة من جامعة 

ربع سنوات تنتهً بأخذ كامبرج البرٌطانٌة ، ولكن تم تؽٌٌر هذا النظام الى  ربع سنوات إبتدابٌة وثبلث سنوات متوسطة ثم  

وبناء على . من جامعة لندن ، وبعدها سنتان للثانوٌة المتقدمة لدخول الجامعات فً برٌطانٌا ( G.C.E) شهادة الثقافة العامة

http://www.adencollege.info/html/body_reunions1.html
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وكانت فكرة إقامة كلٌة عدن قد راودت . 1952هذا النظام الجدٌد إفتتحت كلٌة عدن وبد ت  ول دفعة من الطلبة فً سبتمبر 

رد راٌلً الذي عمل فً عدن فً ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن كضابط سٌاسً ثم صار حاكما لمدٌنة عدن من سنة السٌر برنا

، وسعى سعٌا حثٌثا القامة هذه الكلٌة التً كان ٌأمل  ن تتحول إلى جامعة فٌما بعد وقد اختٌر لها  1940الى سنة 1937

 Acreهٌكتار  73حدود مستعمرة عدن ، وقد خصص لها  موقع مبلصق لدار سعد التابعة لسلطنة لحج ، وتقع فً  خر

بإشراؾ وتوجٌه مستر كرٌستوفر كوكس المدٌر التعلٌمً  1952، وطالت فترة المشروع حتى تم تنفٌذه بالكامل عام (فدان)

كوكس وحاكم عدن  كرٌستوفر بواسطة السٌر 1953ٌانٌر  13و فتتحت رسمٌا فً . المسؤول فً ذلك الوقت فً عدن 

. هٌكٌنبوثم  ر تومالسً

وقد بنٌت بشكل حدٌث وفٌها مبانً الدراسة والمختبرات وقاعة كبٌرة للمحاضرات واإلحتفاالت ، وقاعة كبٌرة للطعام 

وعشرات المبلعب المختلفة بما فٌها مبلعب الكرة والتنس األرضً والبادمنتن وكرة الطابرة ومساكن متعددة للطلبة 

. درسٌن ، وكانت مساكن االنجلٌز فخمة تلٌها مساكن الهنود والمحلٌٌنالداخلٌٌن ومساكن لؤلساتذة الم

كانت اإلمتحانات لدخول الكلٌة صعبة حتى ٌنتقوا الطلبة من كافة المدارس ، كما خصصوا مقاعد للطلبة من المحمٌات الذٌن 

.   ُعطوا المساكن الداخلٌة 

ومحاضرات ، وكان الطلبة ٌدرسون ٌوما كامبل وٌتناولون  وكان فً الكلٌة مكتبة جٌدة ومسجد كبٌر للصبلة وقاعة مسرح

وجبة الؽداء فً الكلٌة ، وخصصت فترة ما بعد الؽداء الداء الواجبات واألنشطة الرٌاضٌة والثقافٌة ، وكانت الدراسة باللؽة 

.  تاالنجلٌزٌة ماعدا اللؽة العربٌة و دبها و ما الدٌن فكانت دروسه ضبٌلة ولم ٌكن فٌه  ي امتحانا

وكانت اإلجازة اإلسبوعٌة ٌوم األحد فقط وبالتالً كان على الطلبة واألساتذة المسلمٌن العرب  ن ٌقٌموا صبلة الجمعة فً 

( عدنً من  صل صومالً ) المسجد ، وعادة ما ٌتولى  حد األساتذة مثل السٌد هاشم عبد هللا  و األستاذ ابراهٌم روبلة 

وقد  لقٌت خطبة . مثل قٌس ؼانم وشهاب ؼانم وؼٌرهما . كان ٌلقٌها بعض الطلبة الكبار  وؼٌرهما القاء خطبة الجمعة كما 

و عتبرت  ن  كبر منكر هو اإلستعمار ووجود برٌطانٌا فً عدن " األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر " جمعة  بعنوان 

. فً حٌاتً  ووجوب مقاومتها وإخراجها من عدن ، وكانت خطبة الجمعة الوحٌدة التً  لقٌتها

وقد دّرسنا فً كلٌة عدن مجموعة من األساتذة الفضبلء المحلٌٌن مثل  ستاذ لطفً  مان وهاشم عبد هللا و عبد هللا المحٌرز 

. وحسٌن الحبشً الذي كان بارعا فً التربٌة الرٌاضٌة وابراهٌم روبلة الذي صار فٌما بعد  ول مدٌر عدنً لكلٌة عدن 

، وكان حرٌصا على ان ٌقوم  س الذي كان مدٌر الكلٌة والذي درسنا اللؽة االنجلٌزٌة  ٌضاومن البرٌطانٌٌن مستر شرب

الن )الطلبة ٌوم الجمعة بالصبلة بعد دراسة قصٌرة فً مسجد الكلٌة وٌتتبعهم بنفسه ، كما كان ٌلقً دعاءا كل ٌوم اثنٌن 

بحانه وتعالى بدعاء  ن ٌحفظ الكلٌة وطلبتها وٌوجههم وفً صباح كل اثنٌن ٌدعو هللا س( االجازة االسبوعٌة كانت ٌوم االحد

الى الطرٌق المستقٌم والى االخبلق القوٌمة والى العلم النافع ، وقد عرفنا  ن والده كان قسٌسا ونشأ وهو متدٌٌن ولم ٌكن 

ستر هنت الذي ومستر فوكس الذي درسنا الجؽرافٌة ، وم .ٌدعو الى دٌنه قط بل ٌحرص على ان ٌتدٌن الطلبة كل بدٌنه 

درسنا الرٌاضات وكان محبا للعرب وكثٌرا ما ٌذكر إنجازاتهم فً الرٌاضٌات ، ومستر ملر االٌرلندي الذي درسنا الكٌمٌاء 

خمس سنوات وكان محبا للعرب وٌذهب إلى المطاعم العدنٌة وٌجلس معهم وكانت زوجته  مٌنة المكتبة ، على عكس  ستاذ 

كلٌفورد الذي درسنا تارٌخ ومستر .. درسنا الفٌزٌاء والذي كان ٌكره العرب وٌحتقرهم الفٌزٌاء مستر رٌنولدز الذي 

.. اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة ثبلث سنوات والذي بد   ول ٌوم فً التدرٌس بكتابة تحٌا وٌلز الحرة فصفقنا له تصفٌقا حارا 

الذي تمٌز بخفة دمه وكثرة نكاته ، وكان ٌتبادل  ودرسنا اللؽة واألدب اإلنجلٌزي مستر ماكنٌل و مسترالودن ، ومستر هول

. خلٌلعبد القوي النكات مع  حد زمبلبنا الطلبة  بو بكر 
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وكان بارعا فً الرٌاضٌات ، والذي كان ٌردد ( نذٌر)األستاذ نظٌر: ودّرسنا اثنان من األساتذة الهنود المسلمٌن هما 

واألستاذ شلوان الذي درسنا األحٌاء ، ( Mathematics is not jugglery)الرٌاضٌات لٌست  العٌب وشعوذة 

.  وفً السنة األخٌرة كان ٌأخذنا إلى بستان كمسري القرٌب من الكلٌة ومعنا مكروسكوبات صؽٌرة لندرس النباتات هناك 

تهرب كنت  حرص على الذهاب إلى المكتبة فً  ي وقت فراغ  جده ، باإلضافة إلى حصة المكتبة األسبوعٌة ، وكثٌرا ما  

من حصة الرٌاضة وكرة القدم و ذهب بدال عنها إلى المكتبة ، وقد قر ت فٌها كتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه األندلسً وهو 

. وقر ته كله خبلل سنتٌن . كتاب ضخم وؼٌر مسموح إستعارته 

 

: حواد  فً كلٌة عدن 

:   وقد حد ت عدت حواد  فً كلٌة عدن أهمها بالنسبة لً

ي فً تلك الفترة حسن سعٌد العمودي قد صدمته سٌارة األوتوبٌس التً كنت فٌها عند  عز  صدقائ -1

عودتنا من الكلٌة إلى منازلنا ، وقد خرج من األوتوبٌس الذي ٌتقدمنا وقطع الطرٌق فصدمه األتوبٌس 

ٌوم  وكانت صدمة كبٌرة لنا فهو صدٌق وجار لنا ، وظللت فترة  زور قبره كل. الذي كنا فٌه  نا و خً 

تقرٌبا ، واقر  له الفاتحة وما تٌسر من القرآن ، وكنت  شاهد شابا ٌقؾ  مام قبر  خر  ٌضا ، كلما جبت 

ألزور قبر صدٌقً ، وقد عرفت فٌما بعد  نه هو السٌد عٌدروس عبدو باهارون الذي فقد زوجته الشابة 

ثم تزوج  خوه األصؽر ... ا التً كان ٌحبها ، وظل فترة طوٌلة ٌداوم على زٌارة قبرها والدعاء له

. حسن باهارون من  ختً  سماء وتوطدت العبلقة بٌن األسرتٌن 

قام الطلبة الداخلٌون فً كلٌة عدن باالضراب بسبب رداءة الطعام الذي ٌقدم لهم وخاصة فً شهر  -2

ي جدٌد رمضان ، ولم تسمع اإلدارة شكواهم ، بل  رادت معاقبتهم ، وكان قد  ستلم اإلدارة مدٌر انجلٌز

هو المستر بورتشٌس ، وتضامن كثٌر من الطلبة مع زمبلبهم المضربٌن ، وكنت  نا و خً ضمن هؤالء 

و ثرنا الصحافة المحلٌة ضد هذه اإلدارة المتعجرفة واضربنا نحن  ٌضا عن الدراسة ، . المتضامنٌن 

ٌن بالضرب ، ومنهم وعندما هد ت األمور  صر مدٌر المدرسة االنجلٌزي على معاقبة الطلبة المضرب

 خً  حمد  ، فرفض الوالد وبد ت مجموعة من الطلبة بالذهاب إلى مصر التً فتحت  بواب مدارسها 

وكان  خً  حمد ٌقول عندما ذهبت الى  1956لهم  للدراسة فٌها ومنهم  خً  حمد الذي ؼادر سنة 

ل العدوان الثبلثً عدن حصلت الثورة ضد الٌهود والحرابق والفوضى وعندما ذهبت الى مصر حص

 .على مصر ، وتطوع للتدرٌب مع الطلبة األخرٌن للمقاومة 

وكانت الحركة الوطنٌة قد إشتد عودها وكثرت األضرابات العمالٌة والمظاهرات الوطنٌة ضد برٌطانٌا  

كما قامت برٌطانٌا بمهاجمة رابطة  بناء الجنوب الذٌن هرب معظم زعمابها إلى مصر كما . فً عدن 

ت النقابات العمالٌة التً كانت تقوم باالضرابات المتتالٌة ، وكانت الصحافة المحلٌة فً تلك الفترة هاجم

تشدد الهجوم على سٌاسة  القمع البرٌطانٌة ، كان  برز الصحفٌن فً تلك الفترة عبد هللا باذٌب و خوه 

مة عبد هللا باذٌب وخرجت ثم قامت الحكومة البرٌطانٌة فً عدن بمحاك. علً باذٌب وصدٌقهما باخبٌرة 
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مظاهرات حاشدة ضد هذه المحاكمة ، واضطرت المحكمة إلى السماح له بالسفر إلى صنعاء ومنها إلى 

 . روسٌا 

وإشتركت مع مجموعة من الطلبة فً الكلٌة بإجاد تٌار مضاد للحكومة اإلستعمارٌة فً عدن ومنهم  -3

م وؼٌرهم ، وكنت  كتب العدٌد من المقاالت السٌد عمر  حمد الشاطري و بو بكر القربً ومحمد عاص

 .فً صحٌفة الجنوب العربً وؼٌرها ضد السٌاسة اإلستعمارٌة البرٌطانٌة باسم مستعار

والعدوان الثبلثً على مصر من قبل برٌطانٌا وفرنسا واسرابٌل ،  1956بعد حرب السوٌس عام  -4

لطلبة ، وعندما عادت إحدى هاجت الجماهٌر وقامت فً مظاهرات عدة واشترك فٌها كثٌر من ا

المدمرات التً إشتركت بالحرب إلى مٌناء عدن ، رتبت إدارة المدرسة زٌارة هذه المدمرة للطلبة ، 

وطلبُت إذنا بمقابلة قبطان المدمرة  و ناببه ألخذ حدٌث صحفً معه ، وقد قمت بأخذ حدٌث صحفً 

ة وتفاصٌلها ، وكتبته فً صحٌفة حابطٌة  طوٌل باللؽة االنجلٌزٌة مع نابب القبطان ، عن هذه المعرك

، وقد صدرت هذه الصحٌفة بالتعاون مع بعض الزمبلء مثل محمد (باللؽة االنجلٌزٌة)فً المدرسة 

عاصم وعمر الشاطري و بو بكر القربً وؼٌرهم ، وكان العدد كله هجوما على السٌاسة االستعمارٌة 

 .ة وإزالتهاوقامت ادارة المدرسة بمنع الصحٌؾ. البرٌطانٌة 

الطلبة باشراؾ صدرها ي( م1957)السنوٌة  كلٌة عدن فً مجلة" الحرٌة مسؤولٌة" ونشرت مقاال طوٌبل بعنوان 

ن الحرٌة لٌست باالنفبلت من االخبلق والضوابط واالنظمة بل الحرٌة هً فً  :ادارة الكلٌة ، ٌتلخص المقال 

لما ازدادت المسؤولٌة ، وتبد  هذه الحرٌة بالحرٌة الشخصٌة شعور بالمسؤولٌة وكلما ازداد الشعور بهذه الحرٌة ك

ثم تزداد لتشمل المسؤولٌة عن االسرة وتتسع الدابرة لتشمل المسؤولٌة عن . واالنضباط الشخصً واالخبلقً 

 .من الرجال واالنبٌاء والمرسلٌن تشمل البشرٌة كلها  ذوفً األفذا. الوطن بأكمله 

كانت تسمح بإنتخاب الطلبة الذٌن سٌدٌرون المقصؾ و نشطة المدرسة األخرى ، كما  ن  ولئلنصاؾ فإن إدراة المدرسة

. هناك جمعٌة عمومٌة للطلبة لمناقشة هؤالء الممثلٌن للطلبة وتدربهم على النظام الدٌمقراطً 

، وبعض الزرادشت ( البارسً)كان طلبة الكلٌة من جمٌع الجنسٌات من العرب والصومال والهندوس وبعض الفرس  

الٌهود وقلٌل من النصارى وكان الجمٌع ٌعٌشون فً جو ودي ، وكان  حد  صدقابً من هؤالء البارسً واسمه روسً 

وهو الدكتور هودي واال وله بٌت جمٌل  Public Healthهودي واال ، وكان  بوه مدٌرا لمكتب الصحة العامة 

وهً منطقة ( الهند)كما كان لً صدٌق من جوا .  مطل على بحر صٌرة ، وكان ٌدعونً الى هذا البٌت عدة مرات

كما كان فً الكلٌة اثنان من  بناء . استعمرها البرتؽالٌون ، وفرضوا على  هلها الكاثولٌكٌة ، وكان هو كاثولٌكً  ٌضا 

قً ، وكانوا هم آخر من ب( وهم بعدي بسنتٌن)ٌهود عدن وكانوا زمبلء لمحمد عاصم وابو بكر القربً و حمد جرجرة ، 

وكانت مع مجموعتنا التً كنا نذهب بها الى منزل هودي واال الزمٌل العزٌز حافظ لقمان رحمه . من الٌهود فً عدن 

والذي تخرج فٌما بعد كطبٌب وعمل فً االمارات العربٌة ( رابد الصحافة فً عدن)هللا وهو ابن محمد علً لقمان 

. ي مقتبل العمر المتحدة ولكنه لؤلسؾ توفً فً حادث مروري وهو شاب ؾ

التً تنظمها جامعة  G.C.E( الثقافة العامة) وفً السنة الرابعة كان علٌنا  ن نتقدم إلمتحان الشهادة الثانوٌة

لندن ، وفً تلك الفترة كان والدي قد سافر إلى مصر وإستقر فٌها ، كما  ن  خً  حمد قد سبقنً للدراسة فً 
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عن  بد القادر قد ذهب للعمل فً السعودٌة ، وكنت  نا مسؤوالمصر وإستقر فٌها كما  سلفنا ، وكان عمً ع

باالضافة الى ما ٌحوله لً  البٌت والعمل ، وترك لً والدي  ن  سحب من البنك ما  حتاجه من المصارٌؾ 

كان ٌأخذ مبالػ من الوالد فً مصر على ان ( سلطان لحج السابق)عن طرٌق السلطان علً عبد الكرٌم 

وكنت  ذهب الٌه فً ( الشلٌنات المدعومة بالجنٌه االسترلٌنً )الموجودة فً عدن آنذاك  ٌدفعها لً بالعملة

البحر ساحل صٌرة ولم تكن له حراسة ، حٌث كان قد  خرجه االنجلٌز من  المطل على (البراق) قصره

لزٌارة وكان ٌقابلنً وٌعطٌنً بعض تحوٌبلت الوالد و حٌانا  خرى ٌعتذر وٌطلب منً ا. السلطنة فً لحد 

. فً وقت الحق ، وقد تتكرر الزٌارات ألخذ المبلػ المحول من المال 

ولم ٌكن مسموحا فً مصر التحوٌل الى الخارج ، وكان الوالد ٌضطر الى هذه الطرٌقة وهً  ن ٌدفع 

الجنٌهات المصرٌة لمن ٌحتاجها من  بناء الجنوب ثم ٌقوم هذا الشخص بدفعها فً عدن ألقوم بمصارٌؾ 

( والدتً و ختٌن )األسرة 

، وفً هذه الفترة لم  هتم بلدراسة كثٌرا رؼم استمراري فً قراءة الكتب المختلفة ، مع كثرة خروجً مع  

الزمبلء بعد العودة من الكلٌة الى البحر ، وكنا نتناول العشاء فً مطاعم عدن المختلفة ، وكانت من  سعد 

لدي قبل اإلمتحانات بشهرٌن ، وكانت سٌاسة والدي األٌام فً فترة الشباب ، ومن حسن حظً  ن جاء وا

التشجٌع وإبداء ثقته التامة بقدرتً على الحصول على  على الدرجات ، فما كان منً إال  ن راسلت جامعة 

لندن وطلبت منهم إرسال كتب األسبلة  واألجوبة للمواد المطلوبة للدراسة ، واختفٌت عن  صدقابً لمدة 

ة هذه الكتٌبات ، ودخلت االمتحان ونجحت فٌه بثمان مواد فتم قبولً للدراسة فً شهر ونصؾ معتكفا لدراس

. المستوى العالً 

فً  ثناء إنتظار ظهور النتابج إشتؽلت فً  حد البنوك برؼم  نً لم  كن واثقا بنجاحً ، و فادتنً هذه 

د ، وبعد  ن ظهرت النتابج التجربة حٌث تعرفت على  نظمة البنوك إلى حد ما ، وبد ت باإلهتمام باإلقتصا

ودخلت الصؾ الخامس مع المجموعة التً ستذهب الى دراسة الطب ، دخلت إمتحان الثقافة العامة فً 

الكٌمٌاء التً لم  نجح فٌها من  ول مرة ومادة اإلقتصاد وعندما ظهرت النتابج  قام مدرس مادة االقتصاد 

لذٌن لم ٌنجح منهم  حد وقال لهم لً سنة كاملة باستدعابً لحضور بعض كلماته الموجهة الى طلبته ا

 درسكم هذه المادة ومع هذا خٌبتم  ملً ولم ٌنجح  حد منكم ، وهذا الطالب ، و شار الً ، ٌدرس المواد 

ٌُحضر لدراسة الطب ومع هذا نجح من  ول مرة فً االقتصاد  وهذا عٌب علٌكم  ن ٌنجح طالب . العلمٌة و

 رجو  ن ٌكون هذا عبرة لكم شكرا لك . و نتم تدرسون طوال السنة وال تنجحون لم ٌدرسه  حد فً االقتصاد 

ًّ طلبته  ونجحت  ٌضا .  ٌها الطالب النجٌب ، و شار الً وصافحنً ، وانسحبت مسرعا حتى ال ٌؽضب عل

فً مادة الرسم مع  نً ال  جٌدها كثٌرا ، ونجحت فً هذه المواد جمٌعا ، وكنت  ول من نجح فً عدن فً 

بفضل هللا ، ولكن جاء من بعدي صدٌقً ابو بكر القربً ونجح ( فً المستوى العادي)حدى عشر مادة إ

ثم جاء بعده عصام ؼانم ونال احدى عشر موضوعا فً .  ٌضا فً إحدى عشر مادة ، لكن بتقدٌر  على 

. المستوى العادي 
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 1967ل الذي تم فً نوفمبر إلى ما بعد االستقبل 1953وقد قامت كلٌة عدن منذ إفتتاحها فً ٌناٌر 

وهو عدد ضبٌل بالنسبة لعدن )بتخرٌج إحدى عشر دفعة من الطلبة بلػ عددهم  كثر من تسعمبة طالب 

والمحمٌات الذي ٌبلػ تعدادهم فً ذلك الوقت حوالً ملٌونٌن ولم تكن هناك مدارس ثانوٌة حكومٌة تشبه 

الحاصلٌن على شهادتها ال ٌمثلون اال شرٌحة صؽٌرة كلٌة عدن وبالتالً فإن عدد المتخرجٌن من الثانوٌة و

درس كثٌر منهم فً الجامعات المختلفة وصار منهم  طباء ومحامون وإقتصادٌون ووزراء و( من الطلبة

. ووكبلء وزارات 

الوزارة فً  رباسة وكان من زمبلبً مجموعة من  مثال األستاذ عبد العزٌز عبد الؽنً رحمه هللا الذي تولى

ٌة الٌمنٌة عدة مرات ، ومنهم صدٌقً العزٌز الدكتور  بو بكر القربً الذي تولى وزارة التعلٌم الجمهور

العالً ثم الوزارة الخارجٌة ، ومنهم صدٌقً العزٌز األستاذ عبد هللا عقبة الذي تولى وزارة الثقافة كما كان 

، ( إدارة التعلٌم)هاما فً الدولة مستشارا لربٌس الجمهورٌة قحطان الشعبً ، وتولى  خوه خالد عقبة منصبا 

كما تولى صدٌقً العزٌز الدكتور شهاب ؼانم منصب نابب وكٌل وزارة األشؽال والمواصبلت وعرضت 

علٌه عدة مناصب  خرى واعتذر عنها اذ كان آنذاك ٌفكر فً الخروج والهروب من النظام الشمولً المتحكم 

خلٌفة وزارة العدل فً جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة محفوظ فً الجنوب ، وتولى زمٌلً األستاذ عادل 

بدرجة وكٌل الخارجٌة  الدابم للوزارة األمٌن الشعبً منصب رشادالشعبٌة ، وتولى الزمٌل عبد القوي  

، كما تولى قرٌبه وزمٌلً وصدٌقً حمٌد الشعبً منصب وزٌر الزراعة ووزٌر التعلٌم ، وتولى وزارة 

تولى صدٌقً محمد  .االسكان ثم منصب وزٌر الثروة السمكٌة زٌر زمٌلنا  نٌس حسن ٌحٌى منصب و

 تولى الخادم ؼالب منصبا وزارٌا فً الٌمن الشمالً ، وتولى محمد علً هٌثم الذي لم ٌكن فً دفعتنا

ربٌس مجلس الوزراء ، وتولى الدكتور عبد هللا ناشر وزارة الصحة وقام وزٌر الدفاع ثم منصب منصب 

حسٌن الخدمات الصحٌة فً الجمهورٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ولم ٌكن من دفعتنا بل بمجهودات كبٌرة لت

. كان من الدفعات التالٌة 

ولؤلسؾ توقفت كلٌة عدن عن دورها فً فترة ما بعد اإلستقبلل ثم تحولت إلى ثانوٌة للبنات ولم ٌعد لها 

.  ذلك الدور الهام فً مجال التعلٌم كما كان متوقعا لها
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تاذي لطفً ج فر أمان أا

 

ثم فً ( ثبلث سنوات)ثم فً المرحلة االعدادٌة ( السنة الرابعة)درسنً األستاذ لطفً جعفر  مان فً المرحلة االبتدابٌة     

(   ربع سنوات)انوٌة العالٌة كلٌة عدن الث

 سرة آل  مان هً احدى األسر المكٌة التً هاجرت الى عدن منذ فترة طوٌلة واستقرت فٌها وصارت احدى األسر العدنٌة 

 حُلخٍس ٗلْ ٢ٛٝ . 1928ّ ٓخ12ٞ٣ رظخ٣ٍن حُوخ٢ٟ كخكش ك٢ (ػيٕ) ٣ًَظَ رٔي٣٘شولد األستاذ لطفً . المعروفة والمرموقة 

 . (حُوخ٢ٟ كخكش) حُلخٍس ٗلْ ك٢ ُٝي هخْٓ أكٔي رٖ أكٔي حُل٘خٕ إٔ ًٔخ . ُطل٢ حألٓظخً ر٤ض ٖٓ ه٣َذ ٝر٤ظ٘خ ، حك٤ٚ ُٝيص حُظ٢

 حُو١َّٞ ك٢ حُؼخ٣ٞٗش حَُٔكِش ىٍحٓش أًَٔ ػْ ػيٕ ك٢ ( حإلػيحى٣ش) ٝحُٔظٞٓطش حالرظيحث٤ش حَُٔكِظ٤ٖ ُطل٢ حألٓظخً ىٍّ

 حَُحرؼش ُِٔ٘ش حالرظيحث٤ش حُٔيٍٓش ك٢ أٓظخًح ٝٛخٍ ػيٕ ح٠ُ ػخى ػْ ، ر٤شحُظَ ك٢ ىرِٞٓخًا  ٝٗخٍ حُو١َّٞ رـخٓؼش ٝحُظلن

 حَُحرؼش حُٔ٘ش ك٢ ك٤ٜخ ً٘ض حُظ٢ حُٔ٘ش ٢ٛٝ (1952ّ-1951) ٓ٘ش ًُٝي حالرظيحث٢

 حؿخرش ٣ـ٤ذ ح١ٌُ حُطخُذ ٤ُؼط٢ ٝحُز٣ٌٞٔض حُل٣ِٞخص ٖٓ ؿ٤زٚ ك٢ ٣لَٔ ًٝخٕ حُٔظ٘خ٤ٛش رَهظٚ حُطالد ٝأًَٛ أ٢ًِ٘ٛ ٝهي

 حَُهش ٓ٘ظ٠ٜ ك٢ ًخٕ رَ حُ٘ي٣ي حُظٞر٤ن أٝ حُِلظ٢ حُؼ٘ق كظ٠ ػ٘ق ٤ِٓٝش أ١ ه٢ ٣ٔظويّ ُْٝ ، حُل٣ِٞخص ٌٛٙ رؼٞ ٛل٤لش

 أك٤خٗخ رخُٔٔطَس ٝح٠َُد حُِلظ٢ حُؼ٘ق ٣ٔظويٕٓٞ ًخٗٞح ح٣ٌُٖ حُٔخرو٤ٖ أٓخطٌط٘خ ٖٓ ػ٤ِٚ ٗظؼٞى ُْ أَٓ ٝٛٞ ، حُطِزش ٓغ

  . أهَٟ

 حُٔل٤ِش حُٜلق حكيٟ ك٢ حُطِزش ٖٓ ٣طِزٜخ حُظ٢ حالٗ٘خء ٓٞح٤ٟغ ٣َ٘٘ ًخٕ أٗٚ ىٍؿش ح٠ُ حُطِزش رظ٘ـ٤غ ُطل٢ ط٤٤ِٔ ٝهي

 حُٔؼَ إٔ كٌظزض ، حألػ٠ِ ٓؼِي طؼظزَٛخ حُظ٢ حُ٘و٤ٜش ػٖ حٗ٘خء ٟٓٞٞع ًظخرش حُلَٜ ٖٓ ١ِذ هي أٗٚ ٝأًًَ ، ُْٜ ط٘ـ٤ؼخ

 .حكظٌحءٛخ حُٜؼٞرش ٖٝٓ حألػ٠ِ حألكن ك٢ ٍحَُٓٞ ٗو٤ٜش ٌُٖٝ ، ِْٝٓ ٝآُٚ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حٍَُٓٞ ٛٞ ِْٓٔ ٌَُ حألػ٠ِ

 . حُٔل٤ِش حُٜل٤لش ك٢ حُٟٔٞٞع ٌٛح َٗ٘ ٢ُ ٝط٘ـ٤ؼخ رٌُي ُطل٢ حألٓظخً كَٔ  ، ٢ُ أػ٠ِ ًٔؼَ ٝحُي١ ٗو٤ٜش حهظَص ٝهي
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 ُظٔؼ٤َرخ ط٣َٜٞٙ ؿ٤يح أًًَٙ ٝٓٔخ حُطِزش ح٠ُ ح٣ٜخُٚ ٣َ٣ي ٓخ ط٤ٟٞق ك٢ ٝحَُْٓ حُِـ٣ٞش هيٍحطٚ ٣ٔظويّ ُطل٢ حألٓظخً ًٝخٕ 

ِة إِْذ أَْقَسُموا  } حُوِْ ٍٓٞس ك٢ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ ٍٝىص حُظ٢ حُـ٘ش أٛلخد هٜش ٝحُ٘زَحص ا َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا أَْصَحاَ  اْلَجنَّ إِنَّ

َها ُمْصِبِحٌنَ  ْصِرُمنَّ ٌَ ْسَتْ ُنونَ  (17) َل ٌَ َك َوُهْم نَ  (18) َوََل  َها َطاِئفٌف ِمْن َربِّ ٌْ َف َْصَبَحْت  (19) اِئُمونَ َفَطاَف َعَل

ِرٌمِ  َفاْنَطَلقُوا َوُهْم  (22) أَِن اْ ُدوا َعَلٰى َحْرِ ُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِرِمٌنَ  (21) َفَتَناَدْوا ُمْصِبِحٌنَ  (20) َكالصَّ

َتَخاَفُتونَ  ُكْم ِمْسِكٌنٌف  (23) ٌَ ٌْ ْوَم َعَل ٌَ َها اْل ْدُخَلنَّ ٌَ ا  (25) ْردٍب َقاِدِرٌنَ َوَ َدْوا َعَلٰى حَ  (24) أَْن ََل  ا َرأَْوَها َقالُوا إِنَّ َفَلمَّ

ُحونَ  (27) َب ْ َنْحُن َمْحُروُمونَ  (26) َلَضالُّونَ  ا  (28)َقا َ أَْوَسُطُهْم أََلْم أَقُ ْ َلُكْم َلْوََل ُتَسبِّ ا ُكنَّ َنا إِنَّ َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ

َتَ َوُمونَ َف َْقَب َ َبْ ُضُهْم َعَلٰى َبعْ  (29) َظالِِمٌنَ  ٌَ ا َطاِ ٌنَ  (30)ضٍب  ا ُكنَّ َلَنا إِنَّ ٌْ ا َو ٌَ ٌُْبِدَلَنا  (31) َقالُوا  َنا أَْن  َعَسٰى َربُّ

َنا َراِ ُبونَ  ا إَِلٰى َربِّ ًرا ِمْنَها إِنَّ ٌْ ْ َلُمونَ  (32) َخ ٌَ لَِك اْلَ َذاُ  ۖ َوَلَ َذاُ  اْاِخَرِة أَْكَبُر ۚ َلْو َكاُنوا 
ٰ
ٌنا وقص عل{  (33) َكَذ

األستاذ لطفً ونحن مبهورون ، قصة هؤالء النفر الذٌن ورثوا الجنة من  بٌهم والذي كان ٌخرج نصٌب الفقراء والمساكٌن 

عندما ٌجمع الثمار ، فلما مات األب اجتمع األبناء وقرروا سرا  ن ٌحرموا الفقراء والمساكٌن من نصٌبهم ، وذهبوا 

حروقة سوداء ، فظنوا  نهم  خطأوا الطرٌق ، ولكنهم تأكدوا انها هً جنتهم التً ٌتخافتون ، فلما ر وها صدموا ووجدوها م

فبد وا ٌتبلومون ٌلوم كل واحد االخر و عترفوا بخطأهم وعرفوا فضل .  رسل هللا علٌها لٌبل ما جعلها محروقة كالصرٌم 

. لفقراء من نصٌبهم  بٌهم ، ودعوا هللا  ن ٌبدلهم خٌرا منها بعد ان تابوا وقرروا  ن ال ٌحرموا ا

وقد  ستطاع األستاذ لطفً  ن ٌفهمنا نحن الصؽار هذه القصة الرابعة ، و ن ٌصور لنا بصوته وحركاته كٌؾ كانوا   

و ن هللا عاقبهم بحرمانهم من . ٌدبرون وكٌؾ كانوا ٌتخافتون وٌهمسون ، وٌقررون حرمان الفقراء والمساكٌن من نصٌبهم 

البعد عن األنانٌة وعدم حرمان الفقراء من نصٌبهم فً : ستاذ لطفً  ن ٌفهمنا شٌبٌن ، األول واستطاع األ. الجنة كلها 

. هذا التصوٌر الفنً الجمٌل الرابع فً القرآن الكرٌم : الثروة الموجودة ، وثانٌا 

َفاْنَطَلَقا  }: عالى قصة الخضر مع سٌدنا موسى فً قوله ت( المرحلة الثانوٌة)و ذكر فً مرحلة الحقة وهو ٌدرسنا الببلؼة 

ٌُِرٌدُ  فُوُهَما َفَوَجَدا فٌَِها ِجَداًرا  ٌِّ ٌَُض ةٍب اْسَتْطَ َما أَْهَلَها َف ََبْوا أَْن  ٌَ ا أَْه َ َقْر ٌَ ٰى إَِذا أََت َخْذَت  َحتَّ ْنَقضَّ َف ََقاَمُه ۖ َقا َ َلْو ِشْئَت ََلتَّ ٌَ أَْن 

ِه أَْجًرا ٌْ لطفً كٌؾ جعل القرآن الكرٌم لهذا الجدار المتهالك ارادة حتى  نه  راد  ن  فشرح لنا األستاذ[ 77: الكهؾ ]{  َعَل

ٌنقض فأقامه الخضر و عاده الى وضعه الطبٌعً ألنه ٌحتوي على كنز الؽبلمٌن الٌتٌمٌن فً  هل قرٌة ظلمة ٌأكلون مال 

.  األٌتام 

المرحلة المتوسطة كما جعلنً  حب الرسم وقد جعلنً األستاذ لطفً محبا للشاعر علً محمود طه و شتري دواوٌنه منذ 

.  وشجعنً على ذلك 

ودرسنً األستاذ لطفً فً المرحلة المتوسطة اللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة التً كان  ٌضا ٌتقنها اتقانا تاما ، وفً الثانوٌة 

ٌطانٌة قبل  ن ٌستلمها منه فً كلٌة عدن درسنً  ٌضا األدب االنجلٌزي والتارٌخ ، ومن ذلك تارٌخ األمبراطورٌة البر

وكنت قد اقترحت على األستاذ لطفً تدرٌسنا الثورة الفرنسٌة ألننً كنت قد ( برٌطانٌا)األستاذ كلٌفورد الذي  تى من وٌلز 

قر ت كتابا كامبل عنها فأعجبت بها ، وبالفعل قام األستاذ لطفً باالتصال باالدارة التً وافقت بعد شهر بتدرٌس الثورة 

ٌة وهذا ٌدل على حكمة األستاذ لطفً واستطاعته  ن ٌقنع ادارة المدرسة وادارة التعلٌم بالسماح بتدرٌس الثورة الفرنس

. الفرنسٌة وهذا ٌدل  ٌضا على سعة  فق ادارة المدرسة واالدارة التعلٌمٌة فً ذلك الوقت والتً كانت بٌد االنجلٌز 

دة زٌنب بنت الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم الى المدٌنة ، والتً وقد وجدت قصٌدة رابعة لؤلستاذ لطفً عن هجرة السً

 "َٜٓع ٣ُ٘ذ ر٘ض حٍَُٓٞ حألػظْ "تعرضت فٌها الى اعتداء من  حد المجرمٌن فقال لطفً قصٌدته بعنوان 
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ح٤َُِ ِٓظلٌق رـزظٚ ح٤ُٜٔزش رخُٔٞحى 

أكيحهٚ حُؼ٤ٔخء طيكٖ ك٢ ٓـخٍٝٛخ حُٞٛخى 

 رخُليحىكخُز٤ي ؿَه٠ ىُـش هي ًل٘ظٜخ 

٣َػخى ٍر٢ .. أر٤٘ظ٢

ُز٢ فٌٛح ٗيحء حُ٘ٞم ِٓلخكخ ٣٘خى٣ي 

اً أُوخى ؿ٘ز٢ رخُٔؼي ٓظ٠خء ٣ؼَد ًِٜخ 

ٝطظٞٙ ك٢ ٗظَحطٜخ حُٜلَحء ٝحُظِْ ح٤َُٛزٚ 

٢ٗء ٣ـِـَ ك٢ ك٘خ٣خٛخ ٣ٝؼٜق ًخ٣َُخف 

٢ٗء طلْ ُُٜٞٚ ُٝـ٘زٜخ ٝهغ حَُٓخف 

٢ٛ ُلظش ًٝؤٗٔخ حُٜلَحء اػٜخٍ ٝٗخٍ 

ٝٓؼًَش طيحٍ .. ٟٟٞخءٝ.. حًَُذ ٓ٘ل١َ

ح٤ُٔخٍ د٢ٛ ُلظش ٝحُٔٞص ٠٣َد رخ٤ٔ٤ُٖ ٝ

" ٛزخٍ"رٜزش حُـخ٢ٗ  ٝىحُلن طَٚٓهض ؿٞح١

ٖٓ؟ ٝحّٜٗي ٛٞىؿٜخ ًٔخ حٜٗي حُٜ٘خٍ ! ٣خ ٍد

ٝأ٣ٍن أ١َٜ ٓخ ٣َحم ٖٓ حُيٓخء ػ٠ِ حُولخٍ 

٣ٌٝ٘لت حُ٘ز٢ ػ٠ِ ٓيحٓؼٚ حُـِحٍ 

ٝط٘ٞء رخُلِٕ حُؼو٤َ ٓط٤ش ح٤َُِ حُز٤ْٜ 

طزِِٚ حُيٓٞع رٚ ؿي٣ي  ٣ٝطَ ٣ّٞ ال

ًٝؤٗٔخ حٗظلٞ حُٜ٘خٍ 

ُٔخ أ١َ ِٓؼٔخ ًٝؤٗٚ ٗزق أؿخٍ 

كَٔ حُِؼخّ َٓٝػخ كبًح رٚ حُـخ٢ٗ ٛزخٍ 

أٓلٔي ٌٛٙ ه٘خط٢ 

أكْٔ رظزظٜخ ك٤خط٢ 

أٝ كخػق ػ٢٘ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ُإلػْ حُـ٤ْٔ 

كخٛظِ ٍٝف حُويّ ك٢ أػطخف أًَّ ٖٓ ٣ًَْ 

َوخ حُ٘ز٢ رؼلٞٙ ك٢ ُلظش ح٠ُؼق حُؼع َٓ َْٝ٣ 

ٌٛٙ حُو٤ٜيس حَُحثؼش ط٘زت ػٖ ٓلزش ُطل٢ ٍَُِٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝآٍ ر٤ظٚ ، ٝح١الػٚ ػ٠ِ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش رٍٜٞس 

. ٌِٓٛش 

ٝهي ًخٗض ٣ُ٘ذ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هي طِٝؿٜخ حرٖ هخُظٜخ أرٞ حُؼخٙ رٖ حَُر٤غ ًٝخٕ ٓلزخ ُٜخ ٌَٝٓٓخ ُٜخ ٍؿْ أٗٚ رو٢ ػ٠ِ 

فً  قرٌش ، خرج  بو العاص معالمدٌنة المنورة إلى صلى هللا علٌه وآله وسلممحمد رة النبًبعد هجٝ...   ى٣٘ٚ ُْٝ ٣ِْٔ 
ولما ،  وقع  بو العاص  سًٌرا بأٌدي المسلمٌنو، مكة وبقٌت زوجته زٌنب فً ،( السنة الثانٌة من الهجرة )معركة بدر 

، فتأثر خدٌجة بنت خوٌلد كانت لها من  ّمها بقبلدة األموال فً فداء  سراهم،  رسلت زٌنب فً فداءه مكة  رسل  هل
وا علٌها »: الذٌن  سروه ألصحابه لذلك، وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم محمد النبً إن ر ٌتم  ن ُتطلقوا لها  سٌرها وتردُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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قد اشترط على  بً العاص  ن صلى هللا علٌه وآله وسلم وقد كان النبً محمد . ، فأطلقوا سراحه ورّدوا مالها«لها فافعالواما
  .، فوّفى بذلكالمدٌنة المنورة ٌخلًّ سبٌلها وٌأذن لها بالهجرةإلى

وقد انجبت السٌدة زٌنب رضً هللا عنها ألبً العاص ولدا اسمه علً ، توافاه هللا صؽٌرا ، وبنتا اسمها  مامة وهً التً كان 
ت  مامة تزوجها االمام علً بن  بً طالب بعد ثم لما كبر. الرسول صلى هللا علٌه و له وسلم ٌحملها على عاتقه فً صبلته 

. وفاة فاطمة علٌها السبلم ، ثم تزوجت بعد وفاته رجبل  خر 

بن األسود وآخر اسمه و رسل  بو العاص زوجته زٌنب رضً هللا عنها الى المدٌنة المنورة وفً الطرٌق خرج علٌها هبار 
 ...ودج، وتذكر الرواٌات  ّنها كانت حامبلً، فلّما خافت  سقطت حملهاَنافِع بن عبد قٌس، فأخافها هّبار برمح له وهً فً اله

وذكر ابن حجر العسقبلنً فً كتابه فتح . لقتل هّبار ونافع سرٌة اً الحقصلى هللا علٌه وآله وسلم  محمد وقد  رسل النبً
و ما هبار فكان شدٌد األذى للمسلمٌن (: "1379بٌروت  –طبعة دار المعرفة  11/ 8ج)الباري شرح صحٌح البخاري  

طت من فوق بعٌرها و سقطت وعرض لزٌنب بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم لما هاجرت فنخس بعٌرها فسق
حملها ولم ٌزل ذلك المرض بها حتى ماتت فلما كان ٌوم الفتح بعد  ن  هدر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم دمه  علن هبار 

"  . اسبلمه فقبل منه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وعفا عنه

فً المدٌنة الى السنة الثامنة للهجرة الى  ن توفٌت رضً و سلم  بو العاص بعد وصولها الى المدٌنة و قام فٌها وبقٌت معه  
.  هللا عنها متأثرة كما ٌقال بحادثة االسقاط 

 حُظ٤خٍ ًُي ٓٔؼ٢ِ أػٔخٍ ػ٠ِ ح١الػٚ هالٍ ٖٝٓ ػٔٞٓخًا  حُؼَر٢ حألىد ك٢ حَُٝٓخ٢ٔٗ حُ٘ؼَ رظ٤خٍ ٓخٕأ ؿؼلَ ُطل٢ طؤػَ ٝهي

 ٝحُل٤٘ش حُـٔخ٤ُش رخُو٤ْ ط٘زغ ٝؿ٤َْٛ حُٜٔـَ ٝٗؼَحء ر٤َ٘ ٣ٞٓق ٝحُظ٤ـخ٢ٗ ٗخؿ٢ ٝارَح٤ْٛ ١ٚ ٓلٔٞى ػ٢ِ أٓؼخٍ

 كظَس هالٍ ُطل٢ ٌَٗ ٝهي . (ٗـْ روخ٣خ ى٣ٞحٗٚ ك٢) حأل٠ُٝ حُ٘ؼ٣َش أػٔخُٚ ك٢ ٝرخٌُحص ٗؼَٙ ك٢ ٣ظٔؼِٜخ هٌأٝ َُِٝٓخ٤ٔٗش

 ػ٠ِ حُؼي٤ٗش حألؿ٤٘ش ٠ٜٗش ك٢ ٙٝطؤػ٤َ ىٍٝٙ ُٚ ًخٕ ك٤٘خًا  ػ٘خث٤ؤ هخْٓ كٔيأ رٖ كٔيأ حَُحكَ حُل٘خٕ ٓغ ٝحُٔظ٤٘٤خص حُو٤٘٤ٔٔخص

 ) ٗخؿ٢ َٓٗي ٓلٔي حُل٘خٕ ٓؼَ ٝح٤ُٖٔ ػيٕ ك٢ حُل٘خ٤ٖٗ ٓؼظْ ُٚ ٝؿ٠ّ٘ .ػخٓش رٍٜٞس ح٤٘ٔ٤ُش ٝحألؿ٤٘ش حُوٜٞٙ ٝؿٚ

 ٝحُـ٘خء حُِلـ٢ ٝحُـ٘خء حُٜ٘ؼخ٢ٗ حُـ٘خء ٝؿ٠٘ كَٝػٜخ رٌخكش ح٤٘ٔ٤ُش ٝحألؿخ٢ٗ ح٤٘١ُٞش رؤؿخ٤ٗٚ حٗظَٜ ح١ٌُ ( طؼِ ٓٞح٤ُي

 ًٔخ ، حُؼ٠٣َش ُـٔخ٤َٛٙ حأل٤َٛ ح٢٘ٔ٤ُ حُلٖ ٣ويّ إٔ ٝكخٍٝ ًز٤َس ٗؼز٤ش ُٚ ًٝخٗض حُٔوظِلش حألؿخ٢ٗ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُؼي٢ٗ

َْ  حُ٘ؤٕ ػظ٤ْ " حٍُٜٔ٘ٞس أؿخ٤ٗٚ ٖٝٓ . ح٤٘ٔ٤ُش ٝحألؿخ٢ٗ ح٤ُٓٞٔو٠ طخ٣ٍن ٣ٌظذ إٔ كخٍٝ َٔ  ى٤٘٣ش أؿ٤٘ش ٢ٛٝ " َٓحى١ ٢ُ ٣

 . ؿ٤يس

 ُطل٢ ُالٓظخً ؿ٠٘ ٖٝٓٔ . ٝأؿخ٤ٗٚ ُل٘ٚ ٓلذ ٝحٓغ ؿٍٜٔٞ ُٚ ًخٕ ح١ٌُ هللا ػزي ٓؼي ٓيٓق حُل٘خٕ أ٠٣خ ُطل٢ ُألٓظخً ٝؿ٠٘

ح١ٌُ أْٓ ٓؼٚ ٗيٝس ح٤ُٓٞٔو٠  ؿخْٗ ٙػزي ٓلٔي ُألٓظخًٝ ُؤخٕ ٓلٔي ػ٢ِ ُالٓظخً أ٠٣خ ؿ٠٘ ٝح١ٌُ ه٤َِ ٓلٔي ه٤َِ حُل٘خٕ

 حٗٚ كوخ ٝحُـ٣َذ .رخى ًٔخ ؿ٠٘ ُٚ أؿ٤٘خص أهَٟ ٝؿ٠٘ ُٚ أٍٝ أٍرغ أؿ٤٘خص  ٜٓ٘خ كَحّ ػ٤ِي طولَ حُٖ 1949 ٓ٘شحُؼي٤ٗش 

 . حُٔل٠ش حُؼي٤ٗش رؤؿخ٤ٗٚ حٗظَٜ ًُي ٝٓغ ػيٕ ك٢ حُؼخّ ُِٔـٖ ٓي٣َح ًخٕ

 

 :٢ٛ ًؼ٤َس ٗؼ٣َش ىٝح٣ٖٝ ُِطل٢ ًٝخٕ

 

 / 1948ّ/ ٗـْ روخ٣خ.1

  / 1962ّ/ حأله٠َ حُيٍد.2

  / 1962ّ/ أ٣خّ ُ٘خ ًخٗض.3

  / 1964ّ/ ٓظ٠ ح٠ُ ٤َُ.4

  /1969ّ/ هٞط٣٢خح ح٤ٌُْ.5

  / 1969ّ/ كِٔط٤ٖ ك٢ حُليحث٤٤ٖ ح٠ُ.6

  / 1969ّ/ ( ٗؼ٣َش ِٓلٔش) حُؼٍٞس ًٓٞذ.7

 ( "ُي أػ٤ٖ "ٝى٣ٞحٕ ، "٤ُخ٢ُ" ى٣ٞحٕ):  ٛٔخ حُؼي٤ٗش حألؿخ٢ٗ ٖٓ ٓـٔٞػظخٕ ُٝٚ

 1997 ػخّ ؿِء٣ٖ ك٢ حٌُخِٓش أػٔخُٚ ١زؼض ٝهي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 ".رالى١ ٣خ" ٤ٛيسم :هٜخثيٙ أَٜٗ ٖٝٓ

 "٣خرالى١"

 حُٜ٘ذ ألػ٠ِ حُطٞى هٔش ٖٓ حهل١ِ

 حُٔلذ ٓطخ٣خ حٍُ٘ٞ ًٓٞذ ك٢ ٝحىكؼ٢

 ًٓٞذ رؤ٠٘ٓ ٣ِٛٞ ًًٞزخ ٢ُٓظنحٝ

 حُلـذ ًؼ٤ق ٗل٢ٔ ػٖ ِٓهض كِوي

 حُٔ٘ظلذ حُيؿ٠ أٛ٘خّ كطٔض ُٝوي

 ٝحٌٌُد أٝٛخٓٚ ػ٠ِ حُزَؽ ٟٝٛٞ

 ُٜذ ٖٓ أؿ٘لش حُٔيٟ ك٢ ر٢ ٝحٗزَص

 حُٔظؼذ ح٤ُِخ٢ُ ؿلٖ ك٢ حألٟٞحء طٍِع

 حٌُٔ٘ٔذ ٗئرٞرٜخ ٖٓ حُـيد ٝط٤َ٘

***** 

 حٌُظذ ك٢ أٓطٍٞس حػي ُْ رالى١ ٣خ

 ػـذ ٖٓ ٤ُِش (٤ُِش) أُق ٖٓ حػي ُْ

 حُلوذ ٤َٟٔ ك٢ ٓـي أٗوخٝ حػي ُْ

 حُـ٤ٜذ ٍؿخّ ك٢ ىٓؼ٢ حىكٖ حػي ُْ

 ٓوظ٠ذ رخَُإٟ ه٤خٍ ٤١ق حػي ُْ

 ٓـيد رٜيٍ حُـَف ٍحػق أ٤ٗ٘خ أٝ

 حألؿ٘ز٢ ٓ٘ٚ ٠٣لي ٓوـال ٤٘ٗيح أٝ

 ٓطِز٢ ٖٓ ٌٟٗ كٍِِ٘ٞ حُٔٔؼ٠ أَٗم

 حٌُٛز٢ ٣َ١ٝو٢ أكو٢ ٣ـَٔ ٝحُٔ٘خ

***** 

 ر٢ ٣ؼٜق ٛخىٍح ٗيحء ٣خ .. رالى١ ٣خ

 ٝأر٢ ٝحر٢٘ ؿي١ ػَٟ ٣خ .. رالى١ ٣خ

 أٍكذ ُٞؿٞى .. ٝؿٞى١ ٖٓ ٍك٤زخ ٣خ

 حٌُٛذ ًُ٘ٞ طٔخ٣ٜٝخ ال ًُ٘ٞح ٣خ

 حُٜ٘ذ ألػ٠ِ حُطٞى ًٍٝس ٖٓ حهل١ِ

 ًؼذ ػٖ حُٔ٘خ رٔخّ كخُٔـي .. حهل١ِ

 ٣ؼذ ُْ ُٖٔ ىحٕ ٓخ كخُٔـي .. ك١ِحم

**** 

 حألر٢ (ٗٔٔخٕ) أرَٜص ًِٔخ رالى١ ٣خ

 طـِذ ُْ كَس ًز٣َخء ك٢ ٗخٛوخ

 حَُطذ ٓؼخ٢ُ أ٠ٔٓ ك٢ ُِٔـي ٣خ ٛلض

 ٣ؼَد ك٢ ٛيٟ حٗظلخٟخص ُٜ٘ؼخء ٣خ

 كِذ ُ٘ـٟٞ طٜلٞ حُظ٢ ُزـيحى ٣خ

 ٝحُٔـَد ٤ُز٤خ ك٢ ُظ٠ ألٍٝحّ ٣خ

 ٗز٢ أُق هيٜٓخ ٣ل٢ٔ حُويّ ألٍٝ ٣خ

 ػَر٢ هِذ ًَ ١َٝ٣ ح٤َُ٘ َُٜ٘ ٣خ

 ٝحَٗر٢ ىٓخث٢ ك٤ٞ ٖٓ ًؤٓي كؤٓال١

 حُؼَد رالى ٣خ رالى١ ٣خ .. رالى١ ٣خ
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 حالٗـ٤ِِ ٟي حُؼٍٞس ك٢ ٝحالٗخىس حالٓظؼٔخٍ ٌٓخكلش ك٢ ًز٤َح حٜٓخٓخ ُٚ كبٕ ٝحُؼخ١ل٢ ح٢َُٔ٘ٓٝ ُطل٢ ٗؼَ ح٠ُ رخالٟخكش

 طؤ٤٣ي ك٢ ًخٓال ى٣ٞحٗخ ُٚ إٔ ًٔخ ، " (ٗؼ٣َش ِٓلٔشٝٛٞ) حُؼٍٞس ًٓٞذ " رؼ٘ٞحٕ ٝحٌُلخف حُؼٍٞس طؤ٤٣ي ك٢ ًخَٓ ى٣ٞحٕ ُٝٚ

 . " كِٔط٤ٖ ك٢ حُليحث٤٤ٖ ح٠ُ " رؼ٘ٞحٕ حُٜٜخ٣٘ش ٟي حُلِٔط٢٘٤ حٌُلخف

 حالٗـ٤ِِ ٝحٗٔلذ حالٓظؼٔخٍ ػ٠ِ حُؼٍٞس حٗظَٜص ػ٘يٓخ ًؼ٤َس هٜخثي ُٝٚ حالٓظؼٔخ١ٍ رخُلٌْ أ١خكض حُظ٢ رخُؼٍٞس ٝأٗخى

 : (كَس رالى١ )حُظخ٤ُش حُو٤ٜيس ٜٝٓ٘خ ػيٕ ٖٓ

  طـ٠ِ حُٜزخف ألٍٝ َٓس

  ١ٝخٍ حُل٠خء ٤ِ١وخًا ٍك٤زخًا 

  رؤؿ٘لش حٍُ٘ٞ ٣٘ٔخد ػَس

  ٝهزِض حُْ٘ٔ َٓٔ حُـزخٙ

  ٝهي ػويٝح حَُٜ٘ ٖٓ رؼي ػٍٞس

  ٝؿ٠٘ ُ٘خ َٜٓؿخٕ حُِٓخٕ

  رؤػ٤خى ٝكيط٘خ حُٔٔظوَس

  ٝحهزَ ٣ِٛٞ ٍر٤غ حُوِٞى

  ػَٙاًٝٓٞذ ػٍٞط٘خ ح٠ُوْ 

  ٕ أ٤ًِِٚ أُق َُٛسط١ِ

  ٣َٝ٘٘ ٖٓ ىٓ٘خ حُلَ ػطَٙ

  ٣َْٝٓ كٞم حُِٞحء حُولٞم

  كَٝكخًا ط٢٠ء ألٍٝ َٓس

 ..رالى١ كَس

 

: اٌما٘ا تٕفغٗ تصٛذٗ اٌشخ١ُ ٚاٌمائٗ اٌع١ًّ ٟٚ٘ ِغعٍح وّا ذشٚٔٙا " اٌّٙشظاْ األوثش " ٌٚٗ لص١ذج اخشٜ تؼٕٛاْ 

https://www.youtube.com/watch?v=KDHrFADLcWQ 

 

ٍٝؿْ حٗظ٘خٍ حُوٜخثي ح٤٘١ُٞش ُألٓظخً ُطل٢ ح٠ُ حٕ حُـزٜش حُو٤ٓٞش حطٜٔض ُطل٢ ك٢ حكيٟ حَُٔحكَ رخُظـْٔ ػ٤ِٜخ ٝطْ 

حُِٔي حٓٔخػ٤َ  ح١ٌُ ًخٕ حػظوخُٚ رخُلؼَ ًُٝي هزَ حالٓظوالٍ ، ٌُٖٝ رل٠َ هللا ػَف أكي طال٤ٌٓ حألٓظخً ُطل٢ ، ٝٛٞ ػزي 

أكي حألػ٠خء حُو٤خى٣ٖ ك٢ حُـزٜش حُو٤ٓٞش كخػظَٝ ػ٠ِ ًُي ًٝٛذ ح٠ُ حُٔـٖ ٝأهَؽ حألٓظخً ُطل٢ ٖٓ حُٔـٖ رؼي حٕ ٌٓغ 

 .ٝهي طز٤ٖ ُْٜ حٕ طِي حُظٜٔش ًخٗض رخ١ِش . ك٤ٚ َٜٗحًا ًخٓال 

ٗوش حُظ٢ ً٘خ ك٤ٜخ هزَ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ ُطل٢ ٢ٛٝ ػ٠ِ ٝهي ًٛزض حٗخ ٝحه٢ حُيًظٍٞ أكٔي ػ٢ِ حُزخٍ ٣ُِخٍس أٓظخًٗخ ُطل٢ ك٢ حٍ

ٓخكَ ٤َٛس ُْ ٣لظق ُ٘خ حال رؼي طَىى ٝحُ٘ظَ ك٢ حُؼ٤ٖ حُٔل٣َش ُٝٔخ كظق ٝؿيٗخ حألٓظخً ُطل٢ كخٓال ٓٔيٓخ ًز٤َح 

(revolver( ) ػ٢ِ  ٖٓ ٗخ٣ل٤ٖ ًَ ٝحكي ٓخ٢ٗ رخُز٘يه٤ش ٝحُٔيكغ ٝأٗخ هخ٣ق حٕ ٣ٜـْ: كٜل٘خ ٓخ ٌٛح ٣خ حٓظخً ؟ كَى ػ٤ِ٘خ

ٌٝٛح ًخٕ هزَ حالٓظوالٍ رلظَس ٝؿ٤ِس ػ٘يٓخ حكظيّ حَُٜحع ر٤ٖ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝؿزٜش حُظل٣ََ ( ٝحكي ٖٓ ٛئالء حألٝؿخى 

. ح٤٘١ُٞش 

 

حُ٘خػَ ُطل٢ أٓخٕ حُٔؼوق ػوخكش ػخ٤ُش ُْ ٣ٌٖ ٣ظلَى ٓغ ” : ػٖ ٗؼَُطل٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٢٘١ُٞ  كٔي ػ٢ِ حُٜٔيح٢ٗأ. ى  ٣ٝوٍٞ

أػ٠ٔ ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ٌٛٙ حألكيحع حُظ٢ ٍآٛخ هي ؿ٤َص ك٢ كخَٛ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ ٝحالؿظٔخػ٢ ك٢  ٌٛٙ حألكيحع طلًَخًا 

٣ٝو٢٘٤ إٔ حُو٘خػش حُٜخىهش ٢ٛ حُظ٢ ؿؼِض ٌٛح حُ٘خػَ ٣ظلْٜ ػٖ ىٍح٣ش ٝٓؼَكش أٟٝخع حُل٤خس ٝحُ٘خّ ك٢ رالىٙ . ٓـظٔؼٚ 

كخُ٘خػَ حٌُز٤َ ال طلًَٚ حألكيحع ٝاٗٔخ ٛٞ .. حألٍٝ كؤٍَٓ ه٤ؼخٍطٚ حُ٘ـ٤ش طَىى أؿخ٢ٗ ح١ُٖٞ ٝأٗخ٤ٗي حُلذ ُإلٗٔخٕ ٝ

  .”٣ظلَى ك٢ ىحهَ ٌٛٙ حألكيحع ٣ٜٝزٜخ ٖٓ كَحٍس ٓٞٛزظٚ حُل٤خس حُظ٢ طؼزَ ػٖ ٛيم ح١ُٖٞ ٝػٔن ح٤٘١ُٞش

:  ِٕٚٙا لص١ذج ٠ا ِض٘شٞ اٌؽض٠ٓ 

 ا مزهري الحزٌن؟ي
 من ٌرعش الحنٌن؟
 و حبنا الدفٌن؟.. إلى مبلعب الصبا 

https://www.youtube.com/watch?v=KDHrFADLcWQ
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 فرفتحٌث ر.. هناك 
 عــلى جــناح لهونــــا

 .. عذب ساعات السنٌن

 
 ٌا مزهري الحزٌن
  ٌامزهري الحزٌن

 الذكرٌات.. الذكرٌات 
  تعـٌدنً فً مركب االحبلم للحــٌاة
 لنشوة الضٌاء فً مواسم الزهــور

 ٌستل من شفاهها الرحٌق والعطور
 وبعد هذا كله

 فً صحوة الحقٌقه
 ٌنتفض الواقع فً دقٌقه

 ٌهزنً
 ـد  وتـــادي الى آبــاري العمٌقــةٌش

 ٌجذب منها ثورتً العرٌقـة.. ٌشدهـا 
 وٌؽرق األوهام من مشاعري الرقٌقة

  وٌخلق اإلنسان منً وثبة وقدرة
 عواصفا وثورة

 هنا.. هنا 
  إذ زمجـرت رٌاحـنا الحمـــراء
 تقتلع القصور من منابت الثراء

 وتزرع الضٌاء
 واءوالكساء والد.. وتؽدق الؽذاء 

  عــلى الذٌن آمــنوا بأنهم  حــٌاء
 وخٌرة األحٌاء

 ..فً الحقل

 ..فً المصنع
 وفً كل بناء

 ٌا مزهري الحزٌن
 ٌا مزهري الحزٌن

 ٌا مزهري الضعٌؾ
 ما عاد شعبً ٌنسج األوهام فً لحن سخٌؾ

 .. (رومـٌو جولـٌت... ) عــن قٌــــس لٌلـى 
  سماء كثٌرة

 المثـــــــٌرة دبٌب النحل فً  سفارنا.. دبت 
 دبت بنا بحملة األفٌون فً سفن خطـــــٌرة

 كً توهم الدنٌا بأنا  مة الوهم الحقٌرة
 .. ٌــا مـزهـري المحـــــزون.. لكننـــــــــا 
 ٌـا ضعٌؾ

 نحٌلك انت من وتٍر حرٌريٍّ رهٌؾ.. نبــنً 
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 .. مستضعؾ باك
 الى ضرب عنٌؾ.. الى وثب 

 نا حقا نخـــٌؾكـً ٌشهد المستعمرون بانــــ
 ال ال لن نخاؾ

  و  ن نموت مع الضعاؾ
 اسمع إذا منً

 ووقع لحن قصتً الجدٌد
 وابعث به فً مركب الشمس العتٌده للخلود

  نا من قبل قرن  و ٌزٌد.. اسمع
 قرن وربع القرن بل اكثر من عمري المدٌد

 كانت ببلدي هذه ملكً انا
 ملكً انا

 ــٌا  نــاخــــٌراتها مـنً ومن خــٌراتها  ح
 كانت وما زالت

 وهذي قصتً فانصت لنا
 فً لٌلة مسعورة موتورة الظلماء

  وفت الى شواطبً مراكب االعداء
 ٌقودها القبطان هنس انجلٌزي حقٌر

 ٌقرصن البحر الشهً
  وجٌفة من الضمٌر

 هذا الحقٌر
   رسى هنا

 ومد عٌنٌه الٌنا فً اشتهاء
 ونسج المزاعم النكراء فً دهاء

 جدودي هاجموا سفابنه مدعٌا ان
 ونهبوا خزابنه

  و ننا بكلمة ؼرٌبة قراصنه
 نحن إذا قراصنه.. تصوروا

 وهكذا انداح له الؽزو الى اقصى الحدود
 ودنس الببلد بالجنود والنقود

 وبذر القبلقل
 وفرق القبابل

 ولملم الدجى على  طرافه ٌصول
 ٌمد من  طماعه مخالب المؽول

  لكننا على المدى

  ل ارضنا كنا ٌدامنذ احتبل

  ٌدا تصافح الرفٌق فً الكفاح ال العدا
 وقطعة الرؼٌؾ
 والمبد  الشرٌؾ

  زادان كانا كافٌٌن للبقاء
 فنحن شعب ال ٌنال الضٌم منا ما ٌشاء
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 هاماتنا فٌها من الشمس برٌق الكبرٌـاء
  ال نعرؾ الدموع

 إال و ن نحٌلها دمـاء
 تعلو على ضفافها بواسـق اإلبـــــــاء

 كلما مــرت بنا  عوامـــنا الطوٌلـــــةو
 نؽرس من ثورتنا بذورنا االصــــــٌلة

 فً كـل جــــٌل صـاعد ٌؤمـن بالضــٌاء
 باألرض بالمعـول بالســـــبلح بالبنــــاء
 ومـن هنـا تصلبـت عقـــٌدة الســـــــبلح

 ونحن منذ خلقنا نعرؾ ما معنى السـبلح
 لكفـــــــاحنعرفـه ونرضع االطفال منـه ل

 ونصـنع الرصاص مـن مــرارة األلـــــم
 وننتشً نرتقــب الفجر الجدٌـد فً شمــم

 حـتى بٌوتنا التً طبلؤها الؽبار حٌث عم
 ترمً على سٌمابنا ظبللها وتبتسم

 وانتفض الزمان
 دقت السوٌعة األخٌرة

 فاندفعت جموعنا ؼفٌرة ؼفــــٌرة
 تهز معجزاتها فً روعة المسٌرة

 لت ثورتـنا تهـٌب باالبطالوجلجـ
 الزحؾ ٌا رجال
 الزحؾ والنضال

 فكلنا حرٌه تحن للقتال
 وهـكـذا تفجـر البركـــان فً ردفان

  ورددت هدٌره الجبال فً شمســـــــان

  وانطلقـت ثورتنــا مــاردة النــــــٌران
 تضا من شرارها حرٌة االوطــــــان
 وتقصؾ العروش فً معاقل الطؽٌان

 الجٌاع فً مسٌرة االنســــــانوتدفع 
 ٌشدهم للشمس نصر ٌبهر الزمــــان

 وهكذا تبــددا
 عهد من الطؽٌان لن ٌجددا
 وحلقــت عـــلى المـــــدى
 ثورتـــنا تهتؾ فٌنا  بــــدا

 ٌا عٌدنا المخلدا
  ؼرد

 فان الكون من حولً طلٌقا ؼردا
 ؼرد على األفنان فً مبلعب الجنان

 الشعب لن ٌستعبدا
  لشعب لن ٌستعبداا
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 قد نال حرٌته بالدم والنٌران
 وقتل القرصان

 

( . سنة 43)وعاش لطفً حٌاة حافلة ملٌبة باألحداث متأثرا ومؤثرا فٌها رؼم قصر حٌاته ، ووفاته فً سن النضوج 
 ك٢ كخَٟحًا ّ ػَٔ كوي ، ٝحُظؼ٤ِْ حُظَر٤ش ٓـخٍ ك٢ ٝظخثق ػيس رخُظي٣ٍْ ٝػِٔٚ حُـخٓؼش ٖٓ طوَؿٚ رؼي ُطل٢ ٗـَ ٝهي

 ػْ ٝحُظؼ٤ِْ ُِظَر٤ش كٔي٣َحًا  ٝحَُ٘٘، حُٔطزٞػخص ػٖ ٝٓٔئٝالًا  ُِٔؼخٍف ك٠خرطخًا  حُٔيحٍّ، ك٢ ٝٓلظ٘خًا  حُٔؼ٤ِٖٔ طي٣ٍذ ًَِٓ

 .طؤ٤ٜٓٔخ ػ٘ي ػيٕ اًحػش ك٢ ٣ًٌٔغ ػَٔ كوي ٝحُظؼ٤ِْ حُظَر٤ش ك٢ ػِٔٚ ؿخٗذ ٝح٠ُ .ٝكخطٚ كظ٠ ٝحُظؼ٤ِْ حُظَر٤ش ُُٞحٍس ٤ًٝالًا 

 ك1971٢ ى٣ٔٔز16َ ك٢ طٞك٢ حٗٚ ؿ٤َ ُِؼالؽ حُوخَٛس ح٠ُ ك٘وَ حَُٔٝ ٖٓ ُطل٢ ػخ٠ٗ ك٤خطٚ ٖٓ ٣َسحألم حُلظَس ٝك٢

 .حالرَحٍ ٍكٔش هللا ٍكٔٚ .حُوخَٛس ك٢ رخُٔؼخى١ حُِٔٔلش حُوٞحص ٓٔظ٘ل٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2007-1920)الشاعر الملهم الوطنً عبد هللا هادي سبٌت 

  

والمجاهد األستاذ عبد هللا هادي سبٌت ألول مرة عن بعد عندما كان الشاب  لقد تعرفت على الشاعر المرهؾ والمكافح

الصؽٌر محمد صالح حمدون ٌؽنً قصٌدته ٌاشاكً السبلح ، فً دار سعد التً كانت تتبع حكومة لحج فً ذلك الوقت 

الوطنٌة والتً  وكانت الجماهٌر تذهب من مستعمرة عدن الى دار سعد المجاورة لها لتحضر هذه الحفبلت( 1955عام)

ثم التقٌت بعد ذلك ...   ججت الثورة فً  نحاء الجنوب ، والتً  شادت بالثورة الجزابرٌة وتضحٌاتها وبطلتها جمٌلة بوحٌرد 

بالشاعر المرهؾ فً القاهرة عندما ذهبت لدراسة الطب ، و عجبت به  عجابا شدٌدا لرقته ودماثة خلقه وروحه الوطنٌة 

. وتدٌنه وتقواه وحبه للرسول صلى هللا علٌه وسلم وآل بٌته . راقة الوثابة وشاعرٌته الرق

ثم التقٌته فً جدة بعد  ن هاجر الٌها مع وفد الرابطة التً استقرت فٌها لفترة حتى السبعٌنات من القرن العشرٌن ، ثم عاد 

. ع عزة نفسه الى عدن ومن ثم سافر الى تعز واستقر فٌها وتزوج و نجب ابنا ، وعانى من شظؾ العٌش م

 . كرمته وزارة الثقافة بدرع صنعاء عاصمة الثقافة العربٌة وكرمته مؤسسة السعٌد للعلوم والثقافة ومحافظة تعز  وقد 
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مولدا وبداٌة حٌاته  

التً  اإلعدادٌة ترعرع وتلقى تعلٌمه فً مدٌنته،  كملفً مدٌنة الحوطة عاصمة محافظة لحج  1920وقد ولد فً حوالً 

ودرس عند شٌوخ الدٌن القرآن الكرٌم وشًء من الفقه ، واتطلع على األداب   على مرحلة دراسٌة فً ذلك الوقتكانت 

وقد تأثر بصورة خاصة بالقمندان األمٌر  حمد فضل العبدلً فً .. األدباء  العربٌة القدٌمة والمعاصرة بقراءاته وجلساته مع

. شعره و دبه 

ثم هرب الى الٌمن الشمالً ، عندما   .لحج سلطنة فًبعض المناصب شؽل و ، عمل مدرساً، وُعٌن فً دابرة المعارؾو 

هاجمت حكومة برٌطانٌا رابطة  بناء الجنوب ومنعت السلطان علً عبد الكرٌم من العودة إلى وطنه وعزلته عن الحكم 

   .هاجر إلى مصر كما فعل كثٌر من  عضاء الرابطةثم و، وهاجمت اتجاهته الوطنٌة 

وطنً الوثاب الذي التفت حوله الجماهٌر وؼنت  ناشٌده مع من ؼناها ومثالها بشعره ال شارك فً النضال ضد اإلستعمار

:  قصٌدة  ٌا شاكً السبلح 

 ٌاشاكً السالح شوف الفجر الح

 حط ٌدك على المدفع زمان الذل راح

 هذا الغٌر سٌد وحنا له عبٌد

 له منالقهر استراحاٌامن مات ٌهن

 هذا الغصن مال، هذا الماء سال 

 سم على ضؤ الصباحهذا الزهر ٌتن

 الجنبًلوٌل ، والنبً ، ارضً 

 دٌنً ب ٌامرنً ان احمل السالح

الى أخر القصٌدة 
 

حُِر٤ي١ ٝػزي ح٣ٌَُْ طٞك٤ن ٝك٠َ ٓلٔي  ٣ٞٓق أكٔي ؿ٘خٛخ ػْ ,آٌٗحى حُٜـ٤َ حُ٘خد ,كٔيٕٝ ٛخُق ٓلٔي ٝهي ؿ٘خٛخ

. حُِلـ٢ ٝك٤َٜ ػ١ِٞ

وهو ٌعد من  كبر  ...من القرن العشرٌن  األربعٌنٌات صٌاؼة األلحان فًتابة القصابد الؽنابٌة وكبد ت موهبته فً وقد 

 . بعد القمندان  حمد فضل العبدلً الشعراء فً لحج

:  وله عدة دواوٌن شعرٌة وهً 

 (1953)لدموع الضاحكة ا. 

  (1965)مع الفجر 

 الظامبون إلى الحٌاة. 

 الفبلح واألرض. 

  (1968) ناشٌد الحٌاة. 

 (1974)مسرحٌة الوضوء 

  (1987)رجوع إلى هللا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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ه االجتماعً وقصابده تحتوي على الشعر الوطنً والشعر الؽزلً واالجتماعً ، مع روح صوفٌة هفافة ومثال شعر

والؽزلً قصٌدة بانجناه وهً تتحدث عن جنً القطن الطوٌل التٌلة الذي زرع فً لحج و بٌن ضمن مشروع اقتصادي 

وزراعً ، إهتم به السلطان علً عبد الكرٌم سلطان لحج والسلطان محمد بن عٌدروس ابن سلطان ٌافع السفلى ، والذي 

. قام فٌما بعد بحرب وطنٌة ضد االنجلٌز 

د اهتمت سلطنة  بٌن بمشروع القطن وكانت هً البادبة فٌه وتبعتها سلطنة لحج وٌافع السفلى ، وهو  كبر المشارٌع وق 

الزراعٌة الناجحة فً المنطقة ، والتً  دت الى اقامت محالج قطن كبٌرة ، وتصدٌر هذا القطن الجٌد النوعٌة الى 

بح موسم جنً القطن موسما شعبٌا وخاصة بعد  ن وضع عبد هللا و ص. واستفادت المنطقة وانتعشت  حوالها . برٌطانٌا 

هادي سبٌت قصٌدته المشهورة بانجناه والتً ؼناها فضل محمد اللحجً وعبد الكرٌم توفٌق و حمد ٌوسؾ الزبٌدي 

الى  الذي انتقل)وفٌصل علوي وكان افضل من ؼناها الفنان واالذاعً القدٌر األستاذ عبد الرحمن باجنٌد رحمه هللا  

( هولندا بعد وصول الحكم الشٌوعً وتولى هو وصدٌقه محمد عمر بلجون القسم العربً فً اذاعة هولندا 

والٌك بعض مقاطع هذه القصٌدة التً مزجت االحتفال بجنً القطن مع الؽزل الرقٌق ، مع االهتمام بمشروع اقتصادي 

: واطنٌن و وجد العدٌد من فرص العمل زراعً هام جدا فً هذه المنطقة والذي رفع مستوى المعٌشة للم

 ٌشفً القلب من حزنه/ واهـابوي من حسنه / بانجنـــــاه من غصنه 

 ال ٌــــدَوْل وال ٌأَرْض / بانجنى الذهب األبٌض 

آخر القصٌدة  ..... 

https://www.youtube.com/watch?v=fjD3zZeVuPo 

 

وهو من الشعراء الغنائٌٌن الذٌن جّددوا فً األغنٌة الٌمنٌة ، وتمٌزت أشعاره بالنزعة الوطنٌة ومقارعة 

الظلم واإلستعمار ، وإسهاماته الكبٌرة فً مرحلة النضال ضد االستعمار البرٌطانً فً الشطر الجنوبً من 

الفنانٌن كان ٌسهم فً تأجٌج حماس الجماهٌر  ومن خالل قصائده الوطنٌة التً تغنى بها كبار.. الٌمن 

. للنضال ضد المستعمر ، كما أن له قصائد عكست مواقفه القومٌة مع ثورة الجزائر والثورة المصرٌة

. فً تأسٌس ندوة الموسٌقى اللحجٌة كأول عمل مدنً مؤسسً لئلهتمام باألؼنٌة  1957ساهم فً عام  

لحن موسٌقً وقد ؼنى من  لحانه عدد كبٌر من الفنانٌن فً لحج وهو إلى جانب كونه شاعرا فإنه  ٌضا م

. وعدن وتعز

ففً التفكٌر خٌر عبادة  .. تفكر : ومن شعره الدٌنً قصٌدة 

سمعنا وصلٌنا بقلب سما زهدا        الى من  تى بالنور كً ٌكتب السعدا  

سمعنا وآمنا بما جاء وارتوت         مداركنا حتى انتفعنا به جدا  

https://www.youtube.com/watch?v=fjD3zZeVuPo
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شنا مع المختار ، مع آله مع       الصحابة واألنصار من حفظوا العهدا  وع

ر ٌنا الذي قد كان منهم وما جرى    وكٌؾ ٌزٌل الصبر ضرا إذا اشتدا  

ر ٌنا رجاال إن بدا نور  حمد          وجدت نفوس الكل قد  صبحت جندا  

انهدا  وكم نشروا الرعب الممٌت لكافر      تخطى حدود هللا بالكفر ؾ

الى آخر القصٌدة الرابعة ..... 

هذا ملخص سرٌح لحٌاة الشاعر الملهم المناضل والزاهد المتبتل الى هللا عبد هللا هادي سبٌت رحمه هللا 

. رحمة األبرار 
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الفص  السادا  

اادٌان  
اَلس م فً الٌمن وعدن 
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: اَلس م فً عدن والٌمن 

الؽساسنة الذٌن  هم منمن قبٌلة آل جفنة و)منذ فترة مبكرة ثم تبعهم األوس والخزرج  هل الٌمن  اسلم  فراد من

هم من  هل الٌمن فأسلموا ( المدٌنة المنورة ) هل ٌثرب و( استوطنوا الشام وصاروا نصارى تبعا للدولة الرومانٌة البٌزنطٌة

ومناقب االنصار رضً هللا عنهم ال . سبلم المدٌنة المنورة وهاجر الٌهم الرسول صلى هللا علٌه وسلم وصارت عاصمة اال

ِهْم َوََل  }: تعد وال تحصى لكثرتها وٌكفٌهم قول هللا تعالى  ٌْ ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِل اَر َواْْلٌَِماَن ِمن َقْبلِِهْم  ُءوا الدَّ َوالَِّذٌَن َتَبوَّ

ا أُوُتوا  مَّ ِجُدوَن فًِ ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ ِئَك ُهُم ٌَ ٌُوَ  ُشحَّ َنْفِسِه َف ُوَلٰ ٌُْاِ ُروَن َعَلٰى أَنفُِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌف ۚ َوَمن  َو

[ . 9: الحشر ]{ اْلُمْفلُِحونَ 

ارسا  خالد بن الولٌد وعلً بن أبً طال  الى الٌمن 

نه الى الٌمن فمكث فٌها ستة اشهر ٌدعوهم الى هللا ثم ارسل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم خالد بن الولٌد رضً هللا ع 

فلم ٌسلم منهم  حد ، فأرسل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ابن عمه االمام علً بن  بً طالب رضً هللا عنه و مر 

ػخى ٝؿ٤َٛٔخ ك٢ ُحى حُْ ، ٝحرٖ حُو٤ْحُ٘زٞس  ك٢ ىالثَ حُز٤ٜو٢ وهذه الحادثة  قد رواها . خالدا بالعودة الى المدٌنة 

ا٠ُ أَٛ ح٤ُٖٔ ٣يػْٞٛ ا٠ُ  هخُي رٖ ح٤ُُٞي رؼغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: )٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حُزَحء رٖ ػخُد ػٖ.."

كؤهٔ٘خ ٓظش أَٜٗ ٣يػْٞٛ ا٠ُ حإلٓالّ، كِْ ٣ـ٤زٞٙ، ػْ إ ٍٍٓٞ هللا  هخُي رٖ ح٤ُُٞي، كٌ٘ض ك٤ٖٔ هَؽ ٓغ :حُزَحء حإلٓالّ، هخٍ

َْ أٛلخد :، ٝهخٍ(٣َؿؼٚ ٣َّٝىٙ) هخُيحًا  ٝأَٓٙ إٔ ٣ُْولَِ ػ٢ِّ رٖ أر٢ ١خُذ ِْٝٓ رؼغ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٖٓ ٗخء ْٜٓ٘ إٔ  هخُي ُٓ

ػ٢ِّ، كِٔخ ىٗٞٗخ ٖٓ حُوّٞ هَؿٞح ا٤ُ٘خ ك٠ِٜ  ٓغ( رو٢)كٌ٘ض ك٤ٖٔ ػوّذ  :حُزَحء هخٍ .٣ؼوّذ ٓؼي ك٤ِؼوّذ ٖٝٓ ٗخء ك٤ِوزَ

٣ٖ أ٣ي٣٘خ، ٝهَأ ػ٤ِْٜ ًظخد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كؤِٓٔض ٛٔيحٕ ؿ٤ٔؼخًا، ػ٢ِ، ػْ ٛل٘خ ٛلخًا ٝحكيحًا، ػْ طويّ د ر٘خ

ََّ ٓخؿيحًا، ػْ ٍكغ ٍأٓٚ كوخٍ ػ٢ِّ  كٌظذ حُٔالّ  :ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ربٓالْٜٓ، كِٔخ هَأ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حٌُظخد ه

الْٜٓ ُٝٞ ً٘ض رٞحرخ ػ٠ِ رخد ؿٍ٘ش ُوِض ُٜٔيحٕ ٣َٟٝٝ ػٖ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ أٗٚ هخٍ ػ٘ي حّ (ػ٠ِ ٛٔيحٕ، حُٔالّ ػ٠ِ ٛٔيحٕ

 ِّ ِّ ، ك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ُٝٞ ً٘ض ٍٟٞحٗخ ػ٠ِ رخد ؿ٘ش ُوِض ُٜٔيحٕ حىه٢ِ رٔال ػْ طظخرغ أَٛ ح٤ُٖٔ ػ٢ِ  .حىه٢ِ رٔال

. ًٝخٕ ًُي ك٢ ٠ٍٓخٕ حُٔ٘ش حُؼخَٗس حُٜـ٣َش . حإلٓالّ، ٝهيٓض ٝكٞىْٛ ا٠ُ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس

.  ػ٤ِٚ ٝأُٚ ِْٝٓ ح٠ُ رخًحٕ ٝٛٞ كخًْ ٛ٘ؼخء كؤِْٓ رخًحٕ ٖٝٓ ٓؼٚ ٝأهَٙ حٍَُٓٞ ػ٠ِ كٌٔٚ ٝأٍَٓ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا

ٝرخًحٕ ٛٞ ٖٓ حألر٘خء ، أ١ ٖٓ أر٘خء حُلَّ ح٣ٌُٖ ؿخءٝح ٓغ ٤ٓق ١ً ٣ِٕ ػ٘يٓخ ١َى حُلز٘ش ٝطِٝؽ ٛئالء حُلَّ ٖٓ 

ُٖٔ حٓالٓٚ   .ح٤٘ٔ٤ُخص ٝحٗـزٞ ٜٖٓ٘ أر٘خء ْٜٝٓ٘ رخًحٕ ح١ٌُ أِْٓ ٝك

أِٓٔض هز٤ِش هٞالٕ حُؼخ٤ُش رؤًِٜٔخ ٓؼِٔخ أِٓٔض هز٤ِش ٛٔيحٕ ٝط٘خكٔٞح رخُو٤َ ٝحُٔٔخٍػش ح٠ُ حالٓالّ ًٌُٝي كؼِض ًؼ٤َ ٖٓ ٝ

هزخثَ ح٤ُٖٔ ٖٝٓ هز٤ِش هٞالٕ ظَٜ أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ ح١ٌُ ًخٗض ُٚ ًَحٓش ػظ٤ٔش ك٤غ أىهَ حُ٘خٍ ٝهَؽ ٜٓ٘خ ٓخُٔخ ٝح٤ُي 

ٓوظَٜح ك٢ ٤َٓطٚ  

: ؼعشِٟ اٌؼالء تٓ اي

والد  بً سفٌان، " حرب بن  مٌة "، كان  بوه قد سكن مكة، وحالؾ ، الحضرمً عماد ابن هو العبلء بن عبد هللا بن
قدٌما فً مكة المكرمة وكتب  العبلء  سلموقد .  شرًكا وقتل فً بدرالذي كان م" عمرو"كان للعبلء عدة  خوة منهم و

نظر ومعرفة بالرجال الُعرؾ بالشجاعة واإلقدام والورع واإلٌمان العمٌق وكان صاحب إرادة قوٌة وبصٌرة وبعد ه  القرآن
صلى هللا  بعث النبً  للهجرة وفً السنة الثامنة.  تً ذكر بعضها سًوله كرامات كثٌرة   والرؼبة الشدٌدة فً خدمة اإلسبلم

قدٌما تطلق  نوالبحري)الى ملك البحرٌن المنذر بن ساوى  العبلء بن الحضرمً ومعه ابو هرٌرة ٌؤذن له  علٌه وآله وسلم
فأسلموا وبقً علٌهم والٌا ثم عاد الى المدنٌة فلما توفً  (والى االحساء على المنطقة الواقعة ما بٌن الكوٌت الى ر س الخٌمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A
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فً خبلفة  بً بكر الصدٌق فأرسل العبلء بن الحضرمً فأخضعها منعوا الزكاة  سول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ر
 الىوبعث ابو بكر العبلء بن الحضرمً فً جٌش من المسلمٌن : قال عن عروة بن الزبٌر ؾ .و عادها الى دابرة االسبلم 

اخرجه ) .و خضعهم  ر إلٌهم حٌن منعوا حق هللا فً  موالهم فسار إلٌهم هل البحرٌن وكانوا قد منعوا الجزٌة وبعث  بو بك

(   مجمع الزوابد فً الهٌثمًورواه  الطبرانً فً الكبٌر واألوسط

ٌا ! ٌا حكٌم ! ٌا حلٌم : قام العبلء بعبور البحر ودعا هللا سبحانه وتعالى بدعاءفً خبلفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه و
وكان معه خلٌد لمقاتلة الفرس فً اصطخر  على خٌولهم وجمالهم فعبر هو و صحابه البحر( . قالها ثبلثا  ! )ٌا علٌم ! علً 

 بن المنذر بن ساوي، والجارود بن المعلى، وسوار بن همام، فأمرهم على الجند، وعبرت الجنود من البحرٌن إلى فارس،
عة المسلمٌن ، فقام خلٌد فً الناس فخطبهم وهاجموا  هل فارس تمكنوا من قطع خطوط رج  ناحدى الرواٌات وقٌل فً 

الفرس وقاتلوهم قتاالً شدٌداً بمكان ٌدعً طاؤوس فقتل سوار والجارود، وقتل من  هل فارس  عداد ؼفٌرة، ثم خرج 
 الساحق،  ن ٌعسكروا العددي المسلمون ٌرٌدون البصرة فلم ٌتمكنوا من الرجوع إلى البحر، واضطروا بسبب تفوق الفرس

 خرى لن ٌعزله بل  راد  ن ٌولٌه البصرة ،  عدة رواٌاتعزله وفً وٌتحصنوا، ولما بلػ عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 
. فلما سار الٌها وافته المنٌة 

( المجالسة وجواهر العلم الدٌنوريمصنؾ بن  بً شٌبة و )

حر  قطع الب -1:  حب فً العبلء بن الحضرمً ثبلثة خصال كان  بو هرٌرة ٌقول 

. نسً رجل منهم بعض متاعه فرد فلقٌه -3 . نبع لهم ماء فارتووا( الصحراء)دعا هللا فً الدهناء  -2

لؾ فً سنة واختُ . ومات العبلء وهم فً الصحراء فدفنوه فً الرمل وخاؾ بعضهم  ن ٌفترسه حٌوان فرجعوا فلم ٌجدوه 
رضً هللا عن العبلء صاحب رسول هللا وصاحب , هـ 21قال بعضهم سنة وهـ  14وفاة العبلء حٌث قال بعضهم سنة 

. الكرامات الكثٌرة 

: أتٛ ِغٍُ اٌخٛالٟٔ 

أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ أُهظِق ك٢ حٓٔٚ ٌُٖٝ أَٜٗ أٓٔخءٙ ػزي هللا رٖ ػٞد ُٝي ك٢ ح٤ُٖٔ ٝػَف رِوزٚ أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ ٝحِْٓ 

حُؼخ٤ُش حكيٟ أَٜٗ هزخثَ ح٤ُٖٔ حُظ٢ أِٓٔض رٌخِٜٓخ ٓغ  ك٢ آهَ أ٣خّ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٝٛٞ ٖٓ هز٤ِش هٞالٕ

ٛٔيحٕ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ هزخثَ ح٤ُٖٔ ٝهي ظَٜ حالٓٞى حُؼ٢ٔ٘ ك٢ أهَ أ٣خّ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٝحىػ٠ حُ٘زٞس 

ػ٠ حُ٘زٞس ٝحٓظطخع حٕ ٣ٌظٔذ حألٜٗخٍ ٝإٔ ٣لظَ ٛ٘ؼخء ٖٓ رخًحٕ ح١ٌُ أِْٓ ٝأهَٙ حٍَُٓٞ ػ٠ِ كٌْ ٛ٘ؼخء  ٝ ػ٘يٓخ حى

حُظ٤ِْٔ ر٘زٞطٚ ٝهي ٓؤُٚ حُؼ٢ٔ٘ ًٍَٝ ( أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ)ٝحُىحى ِٓطخٗٚ ك٢ ح٤ُٖٔ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٠ُالُش ٍكٞ ػزي هللا رٖ ػٞد 

ػالع َٓحص إٔ ٣ٜ٘ي ر٘زٞطٚ كظَ ٓظٌٔٔخًا روُٞٚ أٜٗي إٔ ال اُٚ اال هللا ٝإٔ ٓلٔيحًا ٍٍٓٞ هللا، كؤٗؼَ حُؼ٢ٔ٘ ٗخٍحًا ًز٤َس 

ٝػ٘يٓخ ٍأٟ حُؼ٢ٔ٘ ٌٛٙ حٌَُحٓش حُظ٢ أًَّ   ػالػش أ٣خّ هَؽ رؼيٛخ أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ ٤ِٓٔخًا ُْٝ ٣لظَم، ٝػظ٤ٔش ٍٝٓخٙ ك٤ٜخ

ََّ ٌٛح حُٔئٖٓ هخف ػ٠ِ ِٓطخٗٚ ٝأَٓ أرخ ِْٓٔ رخُوَٝؽ ٖٓ ح٤ُٖٔ كَكَ ه٣ََحًا ٓؼ٤يحًا رب٣ٔخٗٚ حُؼظ٤ْ ٝحطـٚ ٛٞد  َِّ ٝؿ هللا ػ

ٝػ٘يٓخ ىهَ حُٔي٣٘ش  .ٟ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ  ٝٝؿيٙ هي طٞك٢ كزَ إٔ ٣َٜ ا٤ُٚحُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٤ُ٘ؼْ رَإ٣ش ٍٍٓٞ هللا َٛ

حٍُٔ٘ٞس ىهَ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ ٢ِٜ٤ُ ٢ِٜ٣ٝ ػ٘ي ٓخ٣ٍش ك٢ حُٔٔـي، كِٔلٚ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًٝٛذ ا٤ُٚ 

 ٖٓٔ حَُؿَ؟     : ٣ٔؤُٚ

. ٖٓ ح٤ُٖٔ: كَى ػ٤ِٚ

؟ ٓخ كؼَ ح١ٌُ أكَهٚ حٌٌُحد رخُ٘خٍ: كٔؤُٚ

( ! ٝٛٞ حالْٓ حُلو٤و٢ ألر٢ ِْٓٔ)ًحى ػزي هللا رٖ ػٞد : كَى هخثالًا 

أٗ٘يى رخهلل أأٗض ٛٞ؟ : كوخٍ ٤ٓيٗخ ػَٔ
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.  حُِْٜ ٗؼْ: كَى حَُؿَ

حُلٔي هلل ح١ٌُ ُْ ٣ٔظ٢٘ كظ٠ : كخػظ٘وٚ ػَٔ ٝر٠ٌ ػْ ًٛذ رٚ كظ٠ أؿِٔٚ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أر٢ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ٝهخٍ

..."  كُؼَ رٚ ًٔخ كُؼَ ربرَح٤ْٛ ه٤َِ هللا ػ٤ِٚ حُٔالّ أٍح٢ٗ ك٢ أٓش ٓلٔي ٖٓ

ط٠ُٞ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رؼي ٝكخس أر٢ رٌَ ٓزخَٗس ١ِٝذ أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ ٖٓ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ ٣َِٓٚ ح٠ُ حُ٘خّ 

. ؿخ٣ُخ كؤٍِٓٚ 

أؿ٤ِٝح : ، كَٔٝح رَٜ٘ كوخٍ  حَُّٝ أٍٝ ًٛذ ٓغ حُٔـخٛي٣ٖ ك٢ ؿِٝ حَُّٝ ًٝخٗض ُٚ ًَحٓخص ًؼ٤َس ٜٝٓ٘خ  أٗٚ ًخٕ اًح ؿِح

َٛ ًٛذ ٌُْ : رْٔ هللا ، ٣َٝٔ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ ، ك٤َٕٔٝ رخَُٜ٘ حُـَٔ ، كَرٔخ ُْ ٣زِؾ ٖٓ حُيٝحد اال حًَُذ ، كبًح ؿخُٝح هخٍ 

حطزؼ٢٘ : ٓوالط٢ ٝهؼض ، هخٍ : ٢ٗء؟ كٖٔ ًٛذ ُٚ ٢ٗء كؤٗخ ٟخٖٓ ُٚ كؤُو٠ رؼ٠ْٜ ٓوالطٚ ػٔيح كِٔخ ؿخُٝٝح هخٍ حَُؿَ 

  . هٌٛخ: كؤطزؼٚ ، كبًح رٜخ ٓؼِوش رؼٞى ك٢ حَُٜ٘ ، هخٍ 

حرـ٤٘٤ٚ : هخٍ . ىٍْٛ رؼ٘خ رٚ ؿِال : َٛ ػ٘يى ٢ٗء؟ هخُض : كوخٍ . ٤ُْ ُ٘خ ىه٤ن : هخُض  أر٢ ِْٓٔ إٔ حَٓأس: ٖٝٓ ًَحٓخطٚ 

حد ، ٝأط٠ ٝهِزٚ َٓػٞد ٝٛخط٢ حُـَحد ، كيهَ حُٔٞم ، كؤطخٙ ٓخثَ ، ٝأُق ، كؤػطخٙ حُيٍْٛ ، ٝٓأل حُـَحد ٗ٘خٍس ٓغ طَ

ٖٓ : ٖٓ أ٣ٖ ٌٛح؟ هخُض : كؼـ٘ض ٝهزِص ، كِٔخ ؿخء ٤ُال ، ٟٝؼظٚ ، كوخٍ . ٜٓ٘خ ، ًٝٛذ ، كلظلظٚ ، كبًح رٚ ىه٤ن كٞحٍٟ 

  . حُيه٤ن ، كؤًَ ٝر٠ٌ

ًٍ أهٌ حُؼِْ ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٝػزخىس رٖ حُٜخٓض ٝػٞف رٖ ٓخُي حألٗـؼ٢ ٝٓؼخً رٖ ؿزَ ٝأر٢ ػز٤يس حُـَحف ٝأر٢ 

 ...ٝؿ٤َْٛ

ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف ٝارَح٤ْٛ رٖ ػ٤ِّش ُٝؿز٤َ رٖ ُٗل٤َ ٝكَحّ رٖ ك٤ِْ حُيٓ٘و٢ َٝٗكز٤َ رٖ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ  : ٝأَٜٗ طال٤ٌٓٙ 

ٝٛوَس رٖ كز٤ذ ٝػزي هللا رٖ ػَٝس رٖ حُِر٤َ  

ّ َُِّٝ ِٙ ٛـ ٝٗوَ ؿؼٔخٗٚ ح٠ُ  62ٗش ًٝخٕ ًؼ٤َ حُٜالس ًٝؼ٤َ ح٤ُٜخّ ٓـخد حُيػٞس ٝحٓظٜ٘ي أػ٘خء حكيٟ حُٔؼخٍى ك٢ ؿِٝ

ىح٣ٍخ رخُوَد ٖٓ ىٓ٘ن حُظ٢ ط١ٜٞ٘خ ٝهزَٙ ك٤ٜخ ٓؼَٝف  

 

". ًخٕ ػوش طٞك٢ ُٖٓ ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش": ك٢ حُطزوش حُؼخ٤ٗش ٝهخٍ" حُطزوخص"ًًَٙ حرٖ ٓؼي ك٢ 

١ُِِٔ  " ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ"

 ًظخد ح١َُِٛ

ٚائً تٓ ؼعش اٌؽعشِٟ  

، ًٝخٕ ك٠َٓٞص ٝٛٞ ٖٓ أه٤خٍ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٝحثَ رٖ كـَ حُل٢َٓ٠ٖٝٓ ٍؿخٍ ح٤ُٖٔ ح٣ٌُٖ أِٓٔٞح ٝٓيكْٜ ٠ِٛ 

٣ؤط٤ٌْ ٝحثَ رٖ كـَ   : هي رَ٘ أٛلخرٚ رويٝٓٚ هزَ إٔ ٣َٜ رؤ٣خّ، ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا ، ًٝخٍٍٕٓٞ هللا ٝكي ػ٠ِ  . أرٞٙ ٖٓ ًِْٜٓٞ

رٚ كِٔخ ىهَ ػ٤ِٚ ٍكذ   . ٝك٢ ٍُٓٞٚ، ٝٛٞ رو٤ش أر٘خء حُِٔٞى هللا ػِ ٝؿَ ٖٓ أٍٝ رؼ٤يس، ٖٓ ك٠َٓٞص، ١خثؼخًا ٍحؿزخًا ك٢

  . حُِْٜ، رخٍى ك٢ ٝحثَ ُٝٝيٙ  : ٝأىٗخٙ ٖٓ ٗلٔٚ، ٝهَد ٓـِٔٚ ٝر٢ٔ ُٚ ٍىحءٙ، ٝأؿِٔٚ ػ٤ِٚ ٓغ ٗلٔٚ، ٝهخٍ

  .  ، ًٝخٕ ػ٠ِ ٍح٣ش هزخثَ ك٠َٓٞص ٣ٞٓجٌٛل٤ٖ ػ٢ِ ػ٠ِ حأله٤خٍ ٖٓ ك٠َٓٞص ٝأهطؼٚ أٍٟخًا ، ٜٝٗي ٓغ حُ٘ز٢ ٝحٓظؼِٔٚ

: ؼعش تٓ ػذٞ اٌىٕذٞ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
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ٝٛٞ ٖٓ ٗزخد حُٜلخرش ٝهخٍ رؼ٠ْٜ رَ ٛٞ ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ  ، . ٝكي ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٛٞ ٝأهٞٙ ٛخٗت رٖ ػي١ 

ًٝخٕ كـَ أكي . ٖٝٓٔ ٜٗي حُـَٔ ٝٛل٤ٖ ٓؼٚ ًخٕ كـَ رٖ ػي١ ٖٓ أٛلخد ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، 

حُظ٢ ػيٍح ك٤غ كظق حُ٘خّ ك٢ رالى حُلظٞكخص حإلٓال٤ٓش ًٝخٕ كـَ أكي هخىس.  أر٢ ًٍ حُـلخ١ٍ حُٔؼيٝى٣ٖ ح١ٌُ ٗخًٍٞح ك٢ ىكٖ

 ُ٘يس ٍٝػٚ " كـَ حُو٤َ"ًٝخٕ كـَ ٣ِوذ د .حُوخى٤ٓش هظَ ك٤ٜخ ك٤ٔخ رؼي ٝٗخٍى ك٢

. ٤ٗٝؼظٚ ك٤غ أَٓع ا٠ُ ٓزخ٣ؼظٚ ك٤٘ٔخ ط٠ُٞ حُوالكش ٝرو٢ ٓالُٓخ ُٚ ال ٣ظًَٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ًخٕ كـَ ٖٓ حٜٗخٍ

ػش ٝػ٠ِ ً٘يس ٝك٠َٓٞص ٝه٠خ.ًٝخٕ ٖٓ ه٤خىحص حُـ٤ٖ ًٝخٕ هخثيٙ ٌُٔكؾ ٝحألٗؼ٤٣َٖ  ٓؼًَش ٛل٤ٖ  ٝكخٍد ٓؼٚ ك٢

ُٝٔخ حٓظٜ٘ي حالٓخّ ػ٢ِ ط٠ُٞ رؼيٙ حالٓخّ حُلٖٔ . ًٝخٕ كخٍٓخ ٓزخٍُح ٝهظَ ػيىح ٖٓ أٜٗخٍ ٓؼخ٣ٝش رخُٔزخٍُس . ٝحَُٜٔس 

ح١ٌُ ٝحكن ػ٠ِ حُظ٘خٍُ ُِلٌْ ُٔؼخ٣ٝش ُِللخظ ػ٠ِ ىٓخء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحٗط١َ ػ٠ِ ٓؼخ٣ٝش حٕ ٣ٌٕٞ حُو٤ِلش رؼيٙ ٝإٔ ال ٣ْٔ 

أًٟ أٜٗخٍ ػ٢ِ ١ِٝذ ْٜٓ٘ إٔ ٣ِؼ٘ٞٙ ٝحٗظوي ًُي ر٘يس . ٓؼخ٣ٝش رؼيٓخ حٓظظذ ُٚ حألَٓ ٓؼخ٣ٝش أٜٗخٍ ػ٢ِ رؤ١ أًٟ ٌُٖٝ 

. ٛـ  51ٓ٘ش كـَ رٖ ػي١ كؤٍِٓٚ ٣ُخى رٖ أر٤ٚ ٌٓزال ح٠ُ ٓؼخ٣ٝش ح١ٌُ هظِٚ 

: ِٛعٝ األشؼشٞ ِٚؼار تٓ ظثً أتٛ 

ُظ٤ٔ٤َ ٝحُظز٤َ٘ ٝحالطلخم ك٤ٔخ ر٤ٜ٘ٔخ، كوي ػزض ٓؼخًحًا ٝأرخ ٠ٓٞٓ ا٠ُ ح٤ُٖٔ ٝأَٓٛٔخ رخ -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-أٍَٓ ٍٍٓٞ هللا ٝ

أرخ ٠ٓٞٓ ٝٓؼخً رٖ ؿزَ ا٠ُ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-رؼغ حُ٘ز٢ : هخٍ -٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ -حرٖ أر٢ ٠ٓٞٓ حألٗؼ١َ  ػٖ أر٠ رَىس

رَ ح٠ُ طٜخٓش ٝػ٤ِٜخ أرٞ ٠ٓٞٓ حالٗؼ١َ ٝحٍَٓ ٓؼخً رٖ ؽ:  ٝح٤ُٖٔ ٓوالكخٕ. ح٤ُٖٔ، ٝرؼغ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ ٓوالف

َْ٘ي  ـَ ٝحٗطِن ًَ ٝحكي  (-ٝططخٝػخ ٝال طوظِلخ: )ٝك٠ ٍٝح٣ش( -٣َٔح ٝال طؼَٔح ٝرَ٘ح ٝال ط٘لَح: )ػْ هخٍ. (رخُوَد ٖٓ طؼِ)حُ

  .ٜٓ٘ٔخ ا٠ُ ػِٔٚ

 

إنك ستأتً قوماً  هل : )وسلم لمعاذ بن جبل حٌن بعثه إلى الٌمنوآله قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن عباس قال

فإذ جبتهم فادعهم إلى  ن ٌشهدوا  ن ال إله إال هللا و ن محمدا رسول هللا، فإن هم  طاعوا لك بذلك فأخبرهم  ن هللا  كتاب،

فرض علٌهم خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة، فإن هم  طاعوا لك بذلك فأخبرهم  ن هللا فرض علٌهم صدقة تؤخذ من 

فإٌاك وكرابم  موالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه لٌس بٌنها وبٌن هللا   ؼنٌابهم فترد على فقرابهم، فإن هم  طاعوا لك بذلك

وكانت عدن تابعة للجند وقد وصلها معاذ ابن جبل رضً هللا عنه وبنى فٌها .  رواه البخاري ومسلم و هل السنن. حجاب

على تهابم الٌمن و ضاؾ الٌها مسجدها الجامع ثم دخلها  بو موسى االشعري الذي واله رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

. ابو بكر رضً هللا عنه عدن 

ٝأرٞ ٠ٓٞٓ حالٗؼ١َ ٛٞ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ٖٓ هز٤ِش حألٗخػَس ك٢ طٜخٓش ح٤ُٖٔ ٝهي هيّ ح٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ 

ٝه٤ٖٔٔ ٍؿَ ٖٓ هٞٓٚ ك٤ْٜ  ػْ هَؽ ك٢ ر٠ؼشكيػ٠ ح٠ُ حالٓالّ . ك٢  ٌٓش هزَ حُٜـَس ٝأِْٓ ػْ ػخى ح٠ُ هز٤ِظٚ ك٢ ح٤ُٖٔ 

خ  ؿؼلَ رٖ أر٢ ١خُذ ، ك٤غ ًخٕ حُلز٘ش ا٠ُ ؿَكٜخ حُٔٞؽ ٓل٤٘شٌُٖٝ حٍ. أه٣ٞٚ ٝأٓٚ  ٝأٛلخرٚ ٜٓخؿَٕٝ، كوَؿٞح ؿ٤ٔؼًا

،(حُٔ٘ش حُٔزؼش حُٜـ٣َش) كظق ه٤زَ ػخثيًاح ٠ِٖٛٓ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ، كٞؿيٝح حُ٘ز٢ ٓلٔي حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ك٢ ٓل٤٘ظ٤ٖ ا٠ُ
 

ك٢ ػيس ٓؼخٍى رؼي ًُي ك٢ كظٞف  ٗخٍى أرٞ ٠ٓٞٓٝ .ُْٜ ك٤ٖٔ ك٠َ حُلظق٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ١ ٓلٔي كؤْٜٓ حُ٘ذ

حُؼَحم ٝحُ٘خّ 

ُوي أٝط٢ "ٝحٗظَٜ أرٞ ٠ٓٞٓ رٜٞطٚ حُـ٤َٔ ٝكٖٔ هَحءطٚ ُِوَإٓ ك٤غ هخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ   

ح ٌٛح ًٍا ًٔخ حٗظَٜ رؼِٔٚ ٝالٙ ػَٔ حُزَٜس ٝهي ٍٝى ك٢ ك٠َ حألٗخػَس هٍٞ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا  "ىحٝى ٖٓ ِٓح٤َٓ آٍ ِٓٓخ

هم : )قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم{ فسوف ٌأتً هللا بقوم ٌحبهم وٌحبونه}: قوله تعالى  لما نزل اعندمػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ 
إ حألٗؼ٤٣َٖ اًح أٍِٓٞح ك٢ حُـِٝ، أٝ  وقد مدح رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم األشعرٌٌن بقوله  (قومك ٌا أبا موسى

  ػٞد ٝحكي، ػْ حهظٔٔٞٙ ر٤ْٜ٘ ك٢ اٗخء ٝحكي رخ٣ُٞٔش، كْٜ ٢٘ٓ، ٝأٗخ ْٜٓ٘ هَ ١ؼخّ ػ٤خُْٜ رخُٔي٣٘ش ؿٔؼٞح ٓخ ًخٕ ػ٘يْٛ ك٢

 .ٓظلن ػ٤ِٚ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
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ُِوَإٓ كخكظخ ُٚ ؿ٤ٔال  ٓ٘ش ًٝخٕ هخٍةًا  18ٛٞ ٖٓ هز٤ِش حُوٍِؽ حالٜٗخ٣ٍش أِْٓ ٝػَٔٙ فٝأٓخ ٓؼخً رٖ ؿزَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

ٓؼخً ح٢ٗ أكزي كال طيع حٕ طوٍٞ ك٢ ىرَ ًَ ٛالس هللا ٤ٓٝٔخ ٗـخػخ ٝهي أكزٚ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٝهخٍ ُٚ ٣خ 

٣ٝوَأ رٍٔٞس حُزوَس ك٢  ًٝخٕ ٓؼخً ٣ط٤َ حُوَحءس ػ٘يٓخ ٣ؤّ هٞٓٚ.  واه  بو داودٍ" حػ٢٘ ػ٠ِ ًًَى ٌَٝٗى ٝكٖٔ ػزخىطي

اًح  ؟ٗض ٣خ ٓؼخًكخٗظٌخٙ رؼ٠ْٜ ح٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ كوخٍ ُٚ حٍَُٓٞ أكظخٕ ح ٛالس حُؼ٘خء حٝ حُلـَ ،

كبٕ ك٤ْٜ ح٣َُٔٞ ًٝٝ حُلخؿش  .ٓظلن ػ٤ِٚ (ٝٗلٞٛخ . {ٓزّق حْٓ ٍري حألػ٠ِ}ٝ {ٝحُْ٘ٔ ٟٝلخٛخ}أٓٔض حُوّٞ كخهَأ 

 .ٝح٤ُ٘ن حٌُز٤َ ٝاًح ٤ِٛض ُ٘لٔي كؤ١َ ٓخ ٗجض

 َّ ٍٙ حٍَُٓٞ إٔ ٣ٌق ػٖ ١ ال أٍحى رؼي ٢ٓٞ٣ ٌٛح كز٠ٌ ٓؼخً رٌخءح ٗي٣يح ، ٝأّٝػ٘يٓخ أٍِٓٚ ح٠ُ ح٤ُٖٔ ًٔخ طويّ هخٍ ُٚ ُؼ

حُزٌخء ، ٝػخى ٓؼخً ٖٓ ح٤ُٖٔ رؼي ٝكخس حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ػْ ًٛذ ح٠ُ كظٞف حُ٘خّ ٓغ  حر٢ ػز٤يس حرٖ حُـَحف 

أر٢ ػز٤يس حُـَحف َٟٝحٍ رٖ رخُوَد ٖٓ ٓيكٖ  حالٍىٕ ٓ٘طوش حألؿٞحٍ ك٢ ًٝخٕ ٖٓٔ طٞك٢ رطخػٕٞ ػٔٞحّ ٝىكٖ  ٛٞ ك٢

 الدٌنٌة والتارٌخٌة  وتعد هذه المقامات من اهم المزارات سٛيْٛ ٓؼَٝفحٖٝٓٝػخَٓ رٖ ٝهخٙ كٔ٘ش  َٗكز٤َ رٖحألٍُٝ ٝ

واول هذه المقامات مقام امٌن االمة ابوعبٌدة عامر بن الجراح، ومقام الصحابً الجلٌل ضرار بن األزور، فً االردن ، 
 .المقامات المنتشرة فً منطقة وادي االردنوهذان المقامان الكرٌمان هما اول ما ٌستقبل الزائر من سلسلة 

 

 
مسجد غور االردن أبو عبٌدة بان الجراح                         مسجد ضرار ابن االزور  

 
مقام أبوعبٌدة الصحابً الجلٌل مسجدا للرجال ٌتسع آلالف المصلٌن، عدا عن قاعات متعددة األغراض اخرى وٌضم    

لكٌة، ومركز ثقافً كبٌر، اضافة الى مكتبة تضم أمهات الكتب اإلسالمٌة، ومكاتب خاصة رئٌسٌة لالجتماعات وقاعة م
وتعقد فٌه حلقات العلم والدراسة وتقام  ,وحدٌقة نخٌل مٌزت مقام أبوعبٌدة, ومركز كمبٌوتر ومئذنة, للمشرفٌن على المقام

 . فٌه المسابقات الرمضانٌة وموائد الرحمن فً شهر رمضان المبارك
 
، فهو ال ٌبعد عن (والتً سمٌت على اسمه)أما مقام الصحابً الجلٌل ضرار بن األزور والذي ٌرقد فً منطقة ضرار     

مقام أبوعبٌدة سوى كٌلو متر واحد وهو من المقامات التً شملها اإلعمار الهاشمً األخٌر وٌضم مقام ضرار بن األزور 
 .مسجدا للرجال ومصلى للنساء

 
 متر 25 -20و شمال منطقة دٌرعال والتً ضمت رفات أبوعبٌدة وضرار بن األزور وعلى ما ٌقارب وفً االتجاه نح    

ٌقع مقام شرحبٌل بن حسنة وٌعتبر مقام شرحبٌل رضً هللا عنه من المقامات التً شملها اإلعمار الهاشمً وهو ما زال قٌد 
 صلى للرجال وآخر للنساءم وهو ٌضم م 650مساحة المقام  وتبلغ . العمل وفً التجهٌز األخٌر

 
م وٌزوره  520أما مقام عامر بن وقاص والذي ٌعد المقام األوسط فً منطقة األغوار الشمالٌة فتبلغ مساحته اإلجمالٌة     
 . زائر شهرٌا  700-600من 
 

الحجر األصفر  من نوع ممٌز منالمقام وقد بنً ،  توفً صغٌرا الذيابنه عبدالرحمن ٌضم اٌضا رفات مقام معاذ بن جبل و
 . سائح شهرٌا 1500م تقرٌبا وٌزوره ما ٌقارب  650وتبلغ مساحته 
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 . هي٣ٔخ  ٝهي ٍُطْٜ َٓط٤ٖ. واصبحت هذه المنطقة ذات اهمٌة سٌاحٌة دٌنٌة 
 

وكانت عدن فً  ول األمر تابعة ألبً موسى األشعري فدخلها ونشر االسبلم فٌها وبنى مسجدها ثم تحولت عدن الى امرة  

د ودخلها وصلى فً مسجدها وخطب على منبرها وكذلك فعل االمام علً نَ ابن جبل رضً هللا عنه وصارت تابعة للجَ معاذ 

بن  بً طالب حٌث دخل عدن وصلى فً مسجدها وخطب على منبرها وذلك قبل عودته من الٌمن لٌلحق بالرسول صلى هللا 

 .علٌه وآله وسلم فً حجة الوداع 

: لخزرجًزٌاد بن لبٌد اانصاري ا

 سلم فً بٌعة العقبة الثانٌة وبقى فً مكة مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ثم هاجر الى المدٌنة وٌقال له زٌاد بن لبٌد 

و رسله الررسول صلى هللا علٌه وآله وسلم الى . االنصاري المهاجري وقد شهد بدر و حد والخندق والمشاهد كلها 

.  فانتشر االسبلم بها . علٌها  حضرموت داعٌا لبلسبلم ووالٌا

ولما ظهر األسود العنسً فً صنعاء وقتل شهر بن باذان واستولى على صنعاء وما حولها كثر  نصاره وفر منه معاذ بن 

ولما قتل األسود العنسً عاد معاذ بن جبل الى صنعاء وواله  هلها الحكم وذلك  .جبل و بو موسى األشعري الى حضرموت 

. كر الصدٌق ولكنه ترك الحكم وذهب الى المدٌنة ثم ذهب بعد ذلك الى فتوح الشام كما تقدم فً  ٌام  بو ب

وقد ارتدت بعض مناطق من حضرموت وكان فٌمن ارتد األشعث الكندي فقاتله زٌاد بن لبٌد بمن معه من المسلمٌن حتى 

ث  خت  بً بكر الصدٌق وكان األشعث فٌمن انتصر علٌه وارسله مقٌدا الى بكر الصدٌق ، فعفى عنه  بو بكر وتزوج األشع

حتى   بنت األشعث الكندي وقٌل  ن معاوٌة  عطاها  لؾ  لؾجعدة وتزوج االمام الحسن بن علً . قاتل مع علً فً صفٌن 

تسم الحسن علٌه السبلم ففعلت ذلك كما ٌقال ووعدها من تزوٌجها البنه ٌزٌد فوّفى لها بالمبلػ ولكنه رفض تزوٌجها ابنه 

 .  زٌد خوفا علٌه منهاي

 " أٓي حُـخرش ك٢ ٓؼَكش حُٜلخرش"هخٍ حرٖ حألػ٤َ ك٢ 

ًٝخٕ ٓزذ ٓٞطٚ إٔ ُٝؿظٚ ؿؼيس ر٘ض حألٗؼغ رٖ ه٤ْ ٓوظٚ حُْٔ ، كٔخص ٓ٘ٚ ، ُٝٔخ حٗظي َٟٓٚ هخٍ أله٤ٚ حُل٤ٖٔ ٢ٍٟ  "

ٓخ : ٖٓ ٓوخى ٣خ أه٢؟ هخٍ: حُل٤ٖٔ ٣خ أه٢ ٓو٤ض حُْٔ ػالع َٓحص ، ُْ أٓن ٓؼَ ٌٛٙ ، ا٢ٗ ألٟغ ًزي١ ، هخٍ: هللا ػٜ٘ٔخ 

 . " ٓئحُي ػٖ ٌٛح ؟ أط٣َي إٔ طوخطِْٜ ؟ أًِْٜ ا٠ُ هللا ػِ ٝؿَ

 :"ذاس٠خ االعالَ" ٚلاي اٌز٘ثٟ سؼّٗ هللا فٟ وراتٗ 

َّْ : هخٍ هظخىس ٝأرٞ رٌَ رٖ كلٚ: هخٍ حرٖ ػزي حُزَ " َٖ ُٝؿظٚ ر٘ض حألٗؼغ رٖ ه٤ْ  ٓ ًخٕ ًُي رظي٤ْٓ : ، ٝهخُض ١خثلشحُلٔ

 . "، ٝرٌٍ ُٜخ ػ٠ِ ًُيػخ٣ٝش ا٤ُٜخ ّ

 :"ك٢ ط٤٤ِٔ حُٜلخرش حالٛخرش"  ٙهخٍ حُلخكع حرٖ كـَ ٍكٔٚ هللا ك٢ ًظخدٝ

أهزَٗخ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ أهزَٗخ حرٖ ػٕٞ ػٖ : ٓخص ٓٔٔٞٓخ ، هخٍ حرٖ ٓؼي ( حُلٖٔ حرٖ ػ٢ِ ػ٤ِْٜ حُٔالّ)٣وخٍ اٗٚ  "

١خثلش ٖٓ ًزي١ ٝا٢ٗ هي ٓو٤ض حُْٔ َٓحٍح  ُوي ُلظضُ : ُلٖٔ رٖ ػ٢ِ كوخٍىهِض أٗخ ٝٛخكذ ٢ُ ػ٠ِ ح: ػ٤َٔ رٖ آلخم هخٍ 

 . " كِْ أٓن ٓؼَ ٌٛح ، كؤطخٙ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ كٔؤُٚ ٖٓ ٓوخى ؟ كؤر٠ إٔ ٣وزَٙ ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ

"  ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ" ٝهخٍ أ٠٣خ حرٖ كـَ ك٢ ًظخرٚ 
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ال ٣ٔخ١ٝ ٤ٗجخ ٌُٖٝ ٣ٌظذ : هخٍ حرٖ ٓؼ٤ٖ ك٢ ٍٝح٣ش : م ٝآٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ ٝحرٖ ػٕٞ ػوظخٕ كخكظخٕ ، ٝػ٤َٔ رٖ آلخ

ًًَٝٙ حرٖ كزخٕ ك٢ . ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢ ٤ُْ رٚ رؤّ . ػوش : ٤ًق كي٣ؼٚ ؟ هخٍ : هِض الرٖ ٓؼ٤ٖ : كي٣ؼٚ ، ٝهخٍ ػؼٔخٕ حُيح٢ٍٓ 

 . حُؼوخص

لم وعهد الخلفاء الراشدٌن وبقٌت حضرموت على االسبلم تحت امرة زٌاد بن لبٌد فً عهد الرسول صلى هللا علٌه وآله وس

. هـ فً بداٌة عهد معاوٌة 41وتوفً لبٌد سنة 

ٝحثَ رٖ كـَ  ومنهم مجموعة من الحضارم الذٌن وفدوا على الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم ذكر  هل التارٌخوقد 

 .حُل٢َٓ٠ ٝ كـَ رٖ ػي١ حٌُ٘ي١ 

 

 

 :هللا عنهما مسجد عدن الذي بناا ابو موسى اَلش ري  م م اذ بن جب  رضً

 

 

 

 ٖٓ ٍٛٞس(  ٌٓظزش ٓٔٞح١)ٓخروخ ٝحُظ٢ طلُٞض ح٠ُ ٌٓظذ حُز٣َي ٝهِلٜخ أه٤ٔش ٌٓظزش ػخٓش رخْٓ ٌٓظزش  ٤ُي  ػيٕ ٓلٌٔش ٝروَرٜخ ػيٕ ٓ٘خٍس

ح٤ُٔالى١  ػَ٘ حُظخٓغ حُوَٕ أٝحهَ

 هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍٓلٔي ٠ِٛ  ػٜي حٍَُٓٞ ك٢ ػيٕ ك٢ ٓٔـي ر٢٘ أٍٝ ٖٓ طزو٠ ٓخ ًَ ٢ٛ حُظخ٣ٍو٤ش حُٔ٘خٍس ٌٛٙ

 طللش" ًظخرٚ  ك٢ حُي٣زغ حرٖ حُلخكع ٣ٝوٍٞ... حُزِي  ١َف ك٢ ؿخٓغ ػيٕ ر٢٘"  ػيٕ ػـَ" ًظخرٚ  ك٢ رخٓوَٓش حُط٤ذ

ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ  ٤ٓيٗخ حٍَُٓٞ أ٣خّ ك٢ ػيٕ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ىهَ أر٢ رٖ ػ٢ِ رؤٕ حإلٓخّ" حُِٖٓ

ح٤ُٖٔ ٤ُِلن رخُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ  ٖٓ ٝطٞؿٚ ,ُِٜـَس حُؼخَٗس حُٔ٘ش ٓ٘ظٜق ١ف ًُٝي ٓ٘زَٛخ ػ٠ِ ٝهطذ

ٖٓ حُٜلخرش ٓغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ   حُٞك٤ي حُوخٍٕ كٌخٕ .حُٜي١ ٝٓخم حُٞىحع كـش ك٢
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ّٔض حُـخٓغ ٌٛح ر٘خء ٝأػ٤ي  أ٤َٓ ػٜي ك٢ حإٙرٖ طْ ّ ك٤غ711-700/ٛـ 92-86 ػخ٢ٓ ر٤ٖ ٓخ حُلظَس ك٢ طٞٓؼظٚ ٝط

 رؤهزخٍ حُظ٤ًٌَ" ًظخرٚ  ك٢ حُٔل٠خٍ هللا ػزي رٖ حُوخىٍ ػزي ح٤ُٔي حُؼ٣ِِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًًَٝ ػزي رٖ ػَٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 ػزي رٖ ػَٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤َٓ ا٠ُ ك٤ٚ كزؼؼٞح كخهظِلٞح حُؼ٘زَ ٖٓ ًز٤َس هطؼش رٔخكِٚ ٝؿيٝح ػيٕ أَٛ إٔ" حُؼزخى ٝحُزالى

. حُـخٓغ ر٘خء ؿؼَ ػٜٔ٘خ ك٢كؤَْٓٛ رز٤ؼٜخ ٝ حُؼ٣ِِ

 ؿي٣يح ٓ٘زَح ٜٝٗذ حُٔٔـي ر٘خء ٛـ ٝؿيى560ٓ٘ش  رؼي حُٔظٞك٠ ح٣ٍُِؼ٢ ٓزؤ رٖ ٓلٔي رٖ ػَٔحٕ حأل٤َٓ رؼيٙ ٖٓ ؿخء ػْ

ٝطـي٣يٙ  حُٔ٘زَ ٌٛح ربٛالف ح٢َُُٞٓ ىحٝى رٖ ػ٢ِ حُٔ٘زَ ٝهخّ حُٔـخٛي ػ٠ِ حٓٔٚ ًٝظذ

 حُؼي٢ٗ حُؼ٤يٍّٝ هللا ػزي رٖ رٌَ أر٢ حُٔؼخَٛ ُإلٓخّ حُطخ١َٛ ٛخدحُٞ ػزي رٖ ػخَٓ حُِٔطخٕ حُـخٓغ ر٘خء ؿيى ػْ 

. حُظخٓغ حُٜـ١َ  حُوَٕ أٝحهَ ك٢ ,ٝٛي٣وٚ

حُو٣َظ٢  هللا ػزي رٖ رٖ أكٔي ػ٢ِ حُوخ٢ٟ ْٜٓ٘ ,ػيٕ ٝهطزخء ػِٔخء ٖٓ حُؼي٣ي ك٤ٚ حُوطخرش ط٠ُٞ ٝهي

ٛـْ حٌُخرظٖ ْٛ٘ ػ٠ِ ػيٕ َٟٝرٜخ رخُٔيحكغ طٜيّ  ٝٓغ ٍَٓٝ حُِٖٓ ٝػيّ طـي٣ي ر٘خء حُٔٔـي ٛخٍ ر٘خءٙ ٓظٜخٌُخ ػ٘يٓخ

ؿِء ًز٤َ ٖٓ حُٔٔـي ٝٓٔق حُوزطخٕ ْٛ٘ ُِٜ٘ٞى ح٤ُٔن ٝحالٗـ٤ِِ رخالهخٓش ك٢ حُٔٔـي ٝط٣ِٞؼٚ ٝطْ رؼي ًُي طٜي٣ٔٚ 

. ُٚ  حُـ٘ٞى ط٣ِٞغ ًٌَٓحطٚ ك٢ ُٝٔظي طٜي٣ٔخ طخٓخ ٝرو٤ض ٓ٘ٚ حُٔ٘خٍس حُظخ٣ٍو٤ش حُٔٞؿٞىس ح٠ُ ح٤ُّٞ ٝهي حٗظوي

 

 

ِٚٓ اٌّغاظذ االشش٠ح  

 :ٚاٌّزا٘ة االعال١ِح فٟ ا١ٌّٓ  ػفاْ سظٟ هللا ػٕٗ تٓ ػصّاْ تِٓغعذ أتاْ 

 ا
ػلخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ   رٖ ػؼٔخٕ رٖ ألرخٕ حُٔ٘ٔٞد حُٔٔـي ٝٛٞ ,أرخٕ ُٔٔـي حٍُٜٞس ٌٛٙ

 ٝح١ٌُ ؿيى ر٘خثٚ حاله٤َ ح٤ُٔن ٛخثَ ٓؼ٤ي أٗؼْ 
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 ,حُٔي٣٘ش كوٜخء ٖٝٓ حُؼِٔخء ٖٝٓ حُظخرؼ٤ٖ ٖٓ أرخٕ ًخٕ ٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝهيػلخ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ألرخٕ حُٔٔـي ٌٛح ٣٘ٔذ

ّ 723/ٛـ105ٓ٘ش  رٜخ ٝطٞك٢ حٍُٔ٘ٞس حُٔي٣٘ش ا٠ُ ٍؿغ ػْ .ى٣ْٜ٘ أٍٓٞ ٣ؼِْ حُ٘خّ ػيٕ ك٢ ٝأهخّ

 رٖ ارَح٤ْٛ حر٘ٚ ظَٜ ػْ .ٝحُؼِٔخء حُلوٜخء أ٠٣خ ٖٓ ًٝخٕ ,أرخٕ رٖ حُلٌْ ُٚ ُٝٝي .ػيٕ ك٢ اهخٓظٚ ػ٘ي ٌٛح ٓٔـيٙ ر٠٘ ٝهي

 ًٛذ إٔ رؼي (ٝٛٞ ٖٓ هز٤ِش ٤ٔ٣٘ش)ك٘زَ ح٤ُ٘زخ٢ٗ  رٖ أكٔي حإلٓخّ ا٤ُٚ ٍكَ ح١ٌُ رخُؼي٢ٗ ٝٛٞ حُٔؼَٝف أرخٕ رٖ حُلٌْ

 ٖٓ ٣ظٖ ًخٕ ٓخ ؿ٤َ ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝؿي ػيٕ ا٠ُ َٝٛ كِٔخ ,حَُُحم حُٜ٘ؼخ٢ٗ ٖٓ ػزي ٤ُؤهٌ ػِْ حُلي٣غ ٛ٘ؼخء ا٠ُ

. ٛـ 189ػخّ  ُؼيٕ ٣ُخٍطٚ ًٝخٗض .حُي٣ٍٜٔخص ّٕ أٗلو٘خٙ ٓخ هلل :حُؼِْ كوخٍ

 

ٝهي ىهَ ح٤ُٖٔ حالٓخّ ٓلٔي رٖ حى٣ٍْ حُ٘خكؼ٢ ٝحٗظَ٘ ٌٓٛزٚ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُـ٘ٞر٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ رٔخ ك٤ٜخ ك٠َٓٞص ح٠ُ 

 طؼِ ٝػيٕ ٝٓخ كُٜٞخ ٝأٓخ حالٓخّ ٓخُي حرٖ أْٗ حألٛزل٢ كٜٞ ٖٓ هز٤ِش ١ً أٛزق ح٤٘ٔ٤ُش حُٔؼَٝكش ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌٛذ ح٠ُ

ح٤ُٖٔ رَ ًخٕ ُٓٞيٙ ٝك٤خطٚ ًِٜخ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ،ٌُٜٝح ُْ ٣٘ظَ٘ ٌٓٛزٚ ك٢ ح٤ُٖٔ  

 

وقد انتشر مذهب االمام  بً حنٌفة النعمان فً بعض مناطق تهامة وخاصة بعد قٌام الدولة الزٌادٌة وبنابهم لمدٌنة زبٌد حٌث 

. سً الذي واّلهم على الٌمن كانوا من االحناؾ الذٌن  توا من العراق فً عهد المأمون العبا

 

ِغعذ اٌش١خ ظٛ٘ش  

 

 ح٤ُ٘ن ك٤ٚ أهخّ ػْ .حُليحى ٓؼي ح٤ُ٘ن ٍرخ١ رخْٓ ٣ؼَف ًٝخٕ ,حُٔخىّ حُٜـ١َ أٝ حُوخْٓ حُوَٕ ٌٓ٘ هي٣ْ حُٔٔـي ٌٛح

 ك٢ حأل٣ٞر٤٤ٖ ِٓٞى آهَ ٓؼٞى ػٜي حُِٔي ك٢ ػخٕ ح١ٌُ ؿَٞٛ ح٤ُ٘ن ٓٔـي رخْٓ ٝحٗظَٜ ٛـ ٕٙٙ ٓ٘ش ؿَٞٛ حُٔظٞك٠

حُٔؼخِٓش ٝٛخٍ ٖٓ ًزخٍ حأل٤ُٝخء  ٝكٖٔ ٝحألٓخٗش رخُٜيم ٝحٗظَٜ ,رظـخٍس حُؤخٕ ٣٘ظـَ ػظ٤وخ ػزيح ًٝخٕ .٣ٖٔحٍ

. حُٔؼَٝك٤ٖ ك٢ ػيٕ

ٝرـٞحٍ حُٔٔـي ٓـٔٞػش ٖٓ حُوزٍٞ ٌُؼ٤َ ٖٓ حأل٤ُٝخء . ُٝألٓق حَٛٔ حُٔٔـي ٌٓ٘ كظَس ٣ٞ١ِش ُْٝ ٣ظْ طـي٣ي ر٘خءٙ 

حِٛٚ ٖٓ ) ٝ ْٜٓ٘ حُلو٤ٚ أكٔي رٖ كٖٔ رٖ ٤ٗ٘خ  ٛـ 816ٝكخطٚ  ُٕؼالٓش حرٖ ًذّ حُوخ٢ٟ ح ْٜٝٓ٘حُٜخُل٤ٖ ٝحُؼِٔخء 

ٛـ  842ْٜٝٓ٘ حُؼالٓش حُوخ٢ٟ ٓلٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ ػ٢ِ حُطز١َ  ٝكخطٚ , .ٛـ 816طٞك٢ ( ح٤ُٜٖ ٝٛخٍ ٖٓ ػِٔخء حالٓالّ 

ٛـ   ْٜٝٓ٘ ٓلظ٢ ػيٕ 871حألٜٗخ١ٍ ( رخ٤ٌَٗ)ٝ ْٜٓ٘ حُوخ٢ٟ حُلو٤ٚ حُؼالٓش ٓلٔي رٖ ٓٔؼٞى رٖ ٓؼي أرٞ ٤ٌَٗ 

ْٜٓ٘ ٝٛـ 911ٛـ  ْٜٝٓ٘ حُؼالٓش حُلو٤ٚ أكٔي رٖ ح٤ُ٘ن ػزي هللا رخٓوَٓش 903حُؼالٓش ػزي هللا رٖ أكٔي رخٓوَٓش ٝكخطٚ 

ٛـ  947 ٝكخطٚ "هالىس حُ٘لَ ك٢ ٝك٤خص أػ٤خٕ حُيَٛ" ًٝظخد " طخ٣ٍن ػـَ ػيٕ" حُط٤ذ ػزي هللا رخٓوَٓش ٛخكذ ًظخد 

. ٓٚ حُوخ٢ٟ ٓلٔي رٖ ٓٔؼٞى رخ٤ٌَٗ ٝرخُوَد ٖٓ هزَ ٝحُيٙ ٝأه٤ٚ ٝىكٖ ك٢ هزَ ؿيٙ ال

 

 

ِغعذ اٌؼغمالٟٔ  

ٖٝٓٔ ىهَ ػيٕ حالٓخّ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ ٛخكذ ًظخد كظق حُزخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حٌُظذ 

 رٖ ٣ٞٓق رٖ رٌَ حُؼالٓش أرخ ػيٕ ك٢ حُظو٠ ٝهيٛـ ٌٝٓغ ك٢ ػيٕ ٓظش أَٜٗ 806حٌُؼ٤َس ٝح١ٌُ ُحٍ ح٤ُٖٔ ٝػيٕ ٓ٘ش 

ح٤َُ٘ح١ُ  ٝؿ٤َْٛ ٖٓ حُؼِٔخء ٝهي طْ ر٘خء ٓٔـي ك٢ ٓٞهغ  ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ رٖ حُٔٔظؤًٕ ٝحُؼالٓش ػزيحَُكٖٔ رٖ آلخم

 حُوَٕ ٖٓ حُظخٓغ ح٤ُخكؼ٢ ك٢ أٝحهَ حُؼوي هللا رٖ ػزي ػ٢ِ حُز٤ض ح١ٌُ ٌٖٓ ك٤ٚ حالٓخّ رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ ٝؿيىٙ ح٤ُ٘ن

حُؼالٓش  ٝأَٗف ,ر٘خإٙ ٝأػ٤ي حُٔٔـي حُوي٣ْ ٝر٢٘ ٓٔـي ًز٤َ ٖٓ ى٣ٍٖٝ ٛـ ٛيّ ٩ٖٙٔ ػخّ ٝك٢. ٛـ١َ ػَ٘ حٍ حُؼخُغ

. ر٘خثٚ ػ٠ِ حُز٤ـخ٢ٗ ٓخُْ رٖ ٓلٔي ح٤ُ٘ن

 

ِغعذ اٌؼ١ذسٚط 
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ح١ٌُ ط١ٖٞ ػيٕ ك٢ ( ٛـ  914-ٛـ 851) ٖٝٓ ٓٔخؿي ػيٕ حٍُٜٔ٘ٞس ٓٔـي حالٓخّ أر٢ رٌَ رٖ ػزي هللا حُؼ٤يٍّٝ 

 ٛـ 890ٝهي ر٠٘ حُٔٔـي ٓ٘ش . حُظخٓغ حُٜـ١َ ٝر٠٘ ك٤ٜخ ٓٔـيٙ حٍُٜٔ٘ٞ  أٝحهَ حُوَٕ

 

 ا١ٌّّضج تّٕاسذٗ اٌؼ١ذسٚط ظاِغ

 

صدٌق العٌدروس وتلمٌذه وكان من كبار العلماء والمحدثٌن المشهورٌن فً (هـ 903-850)فً عدن  مسجد حسٌن ااهد 

عدن والٌمن بأكملها  

  

مسجد حسٌن ااهد   

والمدرسة الٌاقوتٌة  ( البصا )مسجد الذهٌبً 

 حُٔظٞك٠ حُ٘خكؼ٢ رخُزٜخٍ حُٔؼَٝف ح٤ٌُٛز٢ رٖ أكٔي ٓلٔي هللا ػزي أرٞ حُلو٤ٚ حُ٘خٓي حُؼخري ح٤ُ٘ن ا٠ُ حُٔٔـي ٌٛح ٣٘ٔذ

 حُِٜٞحص اهخٓش ك٢ ػظ٤ْ ىٍٝ حُٔٔـي ٌُٜح ًخٕ ٛـ حكي حُؼِٔخء ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ٝح١ٌُ طَؿْ ُٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ُوي758ٓ٘ش 
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 ٓي٣٘ش ػِٔخء ٖٓ حٌُؼ٤َ أهخّ حُٔزخٍى حُٔٔـي ٌٛح حُٔيٍٓش ح٤ُخهٞط٤ش حٍُٜٔ٘ٞس ٝك٢ رٚ ٝأُلوض ٝحُيٍّٝ حُي٤٘٣ش ٓغٝحُؾ

رخك٤ٖٔ   رٖ أكٔي ٓلٔي ًخإلٓخّ ػيٕ

:  مساجد آ  عراقً فً عدن 

علماء المشهورٌن اشتهرت هذه  االسرة التً قدمت من العراق واقامت العدٌد من المساجد والمدارس وبرز منها عدد من ال

وقد  قامت هذه ( هـ766-725( )الجعفري نسبة الى االمام جعفر الصادق )منهم الشٌخ العبلمة السٌد  حمد ابن عبد الرحمن 

االسرة عدة مساجد فً عدن والبرٌقة وكانوا حرٌصٌن على اقامة مساجد صؽٌرة بالقرب من  ماكن الصٌادٌن لعدم توفر 

. هم الصلوات وكانوا حرٌصٌن على تعلٌمهم وقد اشتهرا هؤالء العلماء بالوالٌة والصبلح والعلم مساجد لهم وبالتالً قد تفوت

وهناك عشرات المساجد المعروفة فً عدن التً لها تارٌخ طوٌل مثل مسجد الشٌخ عبد هللا  العمودي فً زقاق من شارع 

الذي كان فٌه عدد من الخطباء والوعاظ ، ومسجد  الزعفران الذي كنا نصلً فٌه التراوٌح ومسجد حامد  ٌضا فً الزعفران

( معبلمة)بانصٌر القرٌب من منزلنا والذي كنا نصلً فٌه معظم الصلوات وبه ملحق بتعلٌم االطفال القرآن الكرٌم 

مساجد الشٌ ة  

 ٝهزَ (حُويّ ًَس ٤ٓيحٕ) حُلز٢٘٤ ٤ٓيحٕ ا٠ُ ٣َ١ن حُؼ٤يٍّٝ ك٢ ٝٛٞامامٌة )وهناك مسجد للشٌعة االثنى عشرٌة 

ح٤٘٤ٌُٖ ) حُٞالىس ٓٔظ٘ل٠

 

 اٌؼ١ذسٚط غش٠ك فٟ ٠ٚمغ ,وش٠رش فٟ ػشش٠ح اإلشٕٟ ِغعذ

. ٓٔـي ك٢ أكي ٓ٘خُُْٜ ك٢ ٓٞم حُزَٜس ( ح٤ُ٘ؼش حالٓٔخػ٤ِ٤ش )ًٝخٕ ُِزَٜس 

: ما ورد فً فض  الٌمن 

ْْ : ]هخٍ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٌُ ْ٘ ِٓ طَيَّ  َْ َ٣ ْٖ َٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ َٖ ٣َخ أ٣ََُّٜخ حَُّ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ٍَُّش َػ٠َِ حُ ًِ ٣ُِلزَُُّٞٗٚ أَ َٝ  ْْ ٍّ ٣ُِلزُُّٜ ْٞ َف ٣َؤْط٢ِ هللاُ رِوَ ْٞ َٔ ِٚ كَ ْٖ ِى٣ِ٘ َػ

 َّ  ِٚ َُ هللاِ ٣ُْئط٤ِ َُِي ك٠َْ ًَ  ٍْ شَ اَلثِ َٓ ْٞ َُ َٕ اَل ٣ََوخكُٞ َٝ َِ هللاِ  ز٤ِ َٓ َٕ ك٢ِ  ُِٛيٝ خ ـَ ُ٣ َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ٍس َػ٠َِ حُ َِّ ٌغ عَ أَِػ ِٓ ح َٝ هللاُ  َٝ خُء  َ٘ َ٣ ْٕ ٌْ : حُٔخثيس}[ ٤ُِ

54}. 

ٍٝى ك٢ ٓزذ ٍِٗٝ ٌٛٙ ح٣٥ش ػٖ ػ٤خٝ حألٗؼ١َ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٝٓؤ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٠ُ أر٢ ٠ٓٞٓ 

٤َٓس أر٢ ٠ٓٞٓ )ًًَٝٙ أَٛ حُظل٤َٔ ٝأٛلخد حُلي٣غ ٝحٌُٛز٢ ك٢ ٤َٓ أػالّ حُ٘زالء. « ْٛ هّٞ ٌٛح: حألٗؼ١َ ، كوخٍ

( حألٗؼ١َ 

 

٣خ ٍٍٓٞ هللا، : هخُٞح(. ٓ٘خ، حُِْٜ رخٍى ُ٘خ ك٢ ٣ٔ٘٘خححُِْٜ رخٍى ُ٘خ ك٢ ٕ: )ًًَ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ:ػٖ حرٖ ػَٔ هخٍ

ٛ٘خى : )٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٝك٢ ٗـيٗخ؟ كوخٍ ك٢ حُؼخُؼش: هخُٞح(. ٓ٘خ، حُِْٜ رخٍى ُ٘خ ك٢ ٣ٔ٘٘خححُِْٜ رخٍى ُ٘خ ك٢ ٕ: )ٝك٢ ٗـيٗخ؟ هخٍ
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أٝ ٝه٤َ حٕ حُٔوٜٞى ر٘ـي ٢ٛ حُؼَحم .  ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ(( هخُٞح حٗٚ ٤ِٔٓٔش حٌٌُحد)ح٤ُ٘طخٕحُِالٍُ ٝحُلظٖ، ٝرٜخ ٣طِغ هَٕ 

 .ًَ ٓخ ًخٕ َٗم حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس 

 

أطخًْ أَٛ ح٤ُٖٔ، ْٛ أٍم أكجيس ٝأ٤ُٖ هِٞرخ، حإل٣ٔخٕ ٣ٔخٕ ٝحُلٌٔش ٣ٔخ٤ٗش، ٝحُلوَ ٝحُو٤الء : )ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

 .(ٗش ٝحُٞهخٍ ك٢ أَٛ حُـْ٘ك٢ أٛلخد حإلرَ، ٝح٢ٌُٔ

 : ٍٝحٙ ح٤ُ٘وخٕ ، ٝك٢ ٍٝح٣ش ُِْٔٔ

ٝحُلوٚ . حإل٣ٔخٕ ٣ٔخٕ. ْٛ أٍم أكجيس. ؿخء أَٛ ح٤ُٖٔ" هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ:ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ

 حهَؿٚ روخ١ٍ ِْٝٓٔ  ."ٝحُلٌٔش ٣ٔخ٤ٗش. ٣ٔخٕ

: 

ٝحُـلخء ٝؿِع  -ٝأٗخٍ ر٤يٙ ا٠ُ ح٤ُٖٔ  -حإل٣ٔخٕ ٛخ ٛ٘خ : )هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

 . ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ(ٍر٤ؼش ٠َٓٝ -ػ٘ي أٍٛٞ أًٗخد حإلرَ ، ٖٓ ك٤غ ٣طِغ هَٗخ ح٤ُ٘طخٕ  -حُوِٞد ك٢ حُليحى٣ٖ 

: 

يٗخحُِْٜ أهزَ د: "إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٗظَ هِزََ ح٤ُٖٔ ، كوخٍ : ػٖ ٣ُي حرٖ ػخرض ُٓ ". هِٞرْٜ ٝرخٍى ُ٘خ ك٢ ٛخػ٘خ ٝ

 . ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ

 

ػٖ أر٢ أٓخٓش حُزخ٢ِٛ أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ إ ٖٓ ه٤خٍ حُ٘خّ حألِٓٞى أِٓٞى ك٤َٔ ٝٓل٤خٕ 

 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ( . هزخثَ ٤ٔ٣٘ش)ٝحٌُٕٔٞ ٝحألٗؼ٤٣َٖ 

 

ًِ٘ ) حإل٣ٔخٕ ٣ٔخٕ ، ْٝٛ ٢٘ٓ ٝا٢ُ : ُٚ ِْٝٓ هخٍ أهللا ػ٤ِٚ ٝ ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ

 ( حُؼٔخٍ ُِٔظو٢ حُٜ٘ي١

 

هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝٗلٖ ؿِّٞ ، كؤٝٓؼ٘خ ُٚ كـِْ ٝهخٍ : ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ 

ٗؼْ ، أَٛ ح٤ُٖٔ : "هخٍ! ٣خ ٍٍٓٞ هللا أهزَٗخ: كوِ٘خ ". ٓؼ٢؟أ٣ٖ أٛلخر٢ ح٣ٌُٖ أٗخ ْٜٓ٘ ْٝٛ ٢٘ٓ؟ ٝأىهَ حُـ٘ش ٣ٝيهِٜٞٗخ " :

أهَؿٚ "حُٔطَّكٕٞ ك٢ أ١َحف حألٍٝ ، حُٔيكٞػٕٞ ػٖ أرٞحد حُِٔطخٕ ، ٣ٔٞص أكيْٛ ٝكخؿظٚ ك٢ ٛيٍٙ ُْ ٣و٠ٜخ

 . حُطزَح٢ٗ ٝح٤ُٜؼ٢ٔ

: 

حءْٛ ػ٠ِ ػٞحطوْٜ كبْٜٗ ٢٘ٓ ٝأٗخ ْٜٓ٘ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح َٓ رٌْ أَٛ ح٤ُٖٔ ٣ٔٞهٕٞ ٗٔخءْٛ ٣ٝلِٕٔٞ أرٖ

 . أهَؿٚ حُطزَح٢ٗ ٝأكٔي

 

 ْٖ َٕ  َػ رَخ ْٞ ٍَ  ػَ َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ هللاَّ خ١َ َكظ٠َّ ا٢ِِّٗ َُذِ  " : ، أَ َٜ َُِد رَِؼ ْٟ ِٖ ، أَ َٔ َ٤ ُْ َِ ح ْٛ َّ أِلَ ًُُٝى حَُّ٘خ ٢ أَ ِٟ ْٞ َِ َك ُػْو

 ٍَ ِٚ ؟ كَوَخ ِٟ َْ ْٖ َػ ََ َػ جِ ُٔ ْْ ، كَ ِٜ َّٞ َػ٤َِْ كَ َْ َ٣ : ٍَ ِٚ ؟ كَوَخ حرِ ََ َٗ  ْٖ ََ َػ جِ ُٓ َٝ  ، َٕ خ َّٔ ٢ ا٠َُِ َػ ِٓ وَخ َٓ  ْٖ ِٓ : َٖ ِٓ أَْك٠َِ  َٝ  ، ِٖ َٖ حَُِّزَ ِٓ خ  ًٟا يُّ ر٤ََخ َٗ أَ

 ٍْ ٍِمٍ ح َٝ  ْٖ ِٓ  َُ ح٥َْه َٝ ًٍََٛذ   ْٖ ِٓ خ  َٔ َِّ٘ش ، أََكُيُٛ ـَ ُْ َٖ ح ِٓ  ِٚ حِٗ يَّ ُٔ َ٣ ِٕ حرَخ َِ ٤ ِٓ  ِٚ ـُضُّ ك٤ِ َ٣ ، َِ َٔ  .ٛلٜق ِْٓٔ " َػ

 

٣وَؽ ٖٓ ػيٕ أر٤ٖ حػ٘خ ػَ٘ أُلخ ٣َٜٕ٘ٝ هللا : -هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ 

٢ٗ ٝر٤ْٜ٘ ٍٝحٙ حإلٓخّ أكٔي ٍُٝٓٞٚ ْٛ ه٤َ ٖٓ ر٢

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2055
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2055
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" ٣طِغ ػ٤ٌِْ أَٛ ح٤ُٖٔ ًؤْٜٗ حُٔلخد ْٛ ه٤َ أَٛ حألٍٝ : "ػٖ ؿز٤َ رٖ ٓطؼْ ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍ 

. أهَؿٚ أكٔي ك٢ ٓ٘يٙ ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ ٝحُزِحٍ ٝحُطزَح٢ٗ 

أ١ حَُؿخٍ ه٤َ ؟ ( : ّ هزخثَ كِحٍس ٖٓ ٗـيٍث٢)رٖ كٜٖ ػٖ ػَٔٝ رٖ ػزٔش إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍ ُؼ٤٤٘ش 

ٟخ ٖٓ كي٣غ ٓؼخً رٖ ١أهَؿٚ أ. ًٌرض ، رَ ْٛ أَٛ ح٤ُٖٔ ، حال٣ٔخٕ ٣ٔخٕ ، ٝحُلٌٔش ٣ٔخ٤ٗش : هخٍ . ٍؿخٍ أَٛ ٗـي : هخٍ 

. ؿزَ 

ٗخ ٣طِغ هَٕ ٛخٙ. حال٣ٔخٕ ٣ٔخٕ ٝحُلظ٘ش ٛخٛ٘خ :" ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا  ػ٘ٚ إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍ 

أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ ، ًظخد حُٔـخ١ُ ، رخد هيّٝ حألٗؼ٤٣َٖ ٝأَٛ ح٤ُٖٔ  . ٝأٗخٍ ر٤يٙ ح٠ُ ٗـي " ح٤ُ٘طخٕ 

 

حهَؿٚ رٔ٘يٙ " حألٓخٗش ك٢ حألُى ٝك٠َٓٞص كخٓظؼ٤٘ٞح رْٜ : " ػٖ أر٢ هالرش ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍ 

ٝهي حٗظَٜ حُل٠خٍٓش هخٛش رؤٓخٗظْٜ ح٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح كظُٞٞح " أٗٔخد حُؼَد " ًظخرٚ  ِٓٔش رٖ ٓخُْ حُؼٞك٢ حُٜلخ١ٍ ك٢

 . حألٍٓٞ حُٔخ٤ُش أ٣٘ٔخ ًٛزٞح ٝحٓظوَٝح 

. ٝٛ٘خى أًؼَ ٖٓ ػالػ٤ٖ كي٣ؼخ ك٢ ك٠َ أَٛ ح٤ُٖٔ ٝك٢ ٓخ ٓزن ُؿ٤٘ش

: ٓخ طٌحًَٕٝ؟ هخُٞح: ح ٝٗلٖ ٗظٌحًَ كوخٍح١ِغ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٤ِٖ: ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حُـلخ١ٍ ك٣ٌلش رٖ أ٤ٓي ػٖ 

اٜٗخ ُٖ طوّٞ كظ٠ طَٕٝ هزِٜخ ػَ٘ آ٣خص، كًٌَ حُيهخٕ ٝحُيؿخٍ ٝحُيحرش ١ِٝٞع حُْ٘ٔ ٖٓ ٓـَرٜخ ٍِٝٗٝ : هخٍ. ًٌَٗ حُٔخػش

هٔق رخَُٔ٘م، ٝهٔق رخُٔـَد، ٝهٔق رـ٣َِس : ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ٝؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ، ٝػالػش هٔٞف

ٍٝحٙ ِْٓٔ   . طَكَ حُ٘خّ لؼشج ػذْػْ ٗخٍ طوَؽ ٖٓ ، حُؼَد

هخٓي ًٝخٕ ػخثَح ُٔيس ٣ٞ١ِش ٖٓ حُِٖٓ ًُٝي هزَ هٔٔش ٓال٤٣ٖ ٓ٘ش ػْ هٔي ػْ ( كٞٛش رًَخٕ )٢ٛ ٓي٣٘ش ٣ًَظَ : ٝهؼَس ػيٕ 

. ٤ٓؼٍٞ ك٢ أهَ حُِٓخٕ ٝٛٞ أهَ حُؼالٓخص حُؼَ٘ 

: تصار شدٌدباخالتً حكمت الٌمن وعدن  (السنٌة) الدو  اَلس مٌة

دخلت الٌمن ومنها عدن فً االسبلم منذ اٌام النبً محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم وكانت تتبع حكم  بو موسى األشعري ثم 

فً عهد عثمان رضً هللا عنه و. تحولت الى امرت معاذ ابن جبل رضً هللا عنهما واستمرت تحت حكم الخلفاء الراشدٌن 

  .كم فٌها عفان لفترة قصٌرة ثم ترك عدن و ترك ابنه الحَ ، حكم عدن  بان ابن عثمان ابن 

بسر بن أرط ة قات  ااطفا  

بن عباس لٌحكم الٌمن ولكن معاوٌة ارسل جٌشا ضخما  عبٌد هللا ارسل بن أبً طال  علٌه الس م وفً عهد اَلمام علً

بقتل طفلٌن صؽٌرٌن لعبٌد هللا ابن عباس بسر  قام ثم بن عباس هللا وفر منه عبٌد  بقٌادة بسر بن أرط ة استولى على الٌمن

 . فً االسواق  ٌن واعتبارهم جواري وعبٌدا وباعهنوكما قام بسبً نساء المسلموهو  ول من قام بقتل األطفال فً االسبلم 

ًّ طأة وذكر قتله للطفلٌن الصؽٌرٌن رسٌرة بسر بن   "سٌر  عبلم النببلء"كتابه  فً وقد ذكر االمام الذهبً  عبٌد هللا بن ابن

عباس كما ذكر سبٌٌه للمسلمات وبٌعهن فً األسواق وذكر عنه  نه كان قاسً القلب فظا ٌستخدم القتل ألدنى سبب وقد فعل 

ذلك فً المدٌنة المنورة حتى هرب منه بعض الصحابة وذلك ألخذ البٌعة لمعاوٌة بالقوة واالرهاب ألن  هل المدٌنة كانو قد 

وقد ذكر االمام الذهبً فً سٌرة عبٌد هللا ابن عباس قصة قتل الطفلٌن وقسوة بسر . وا على بٌعتهم له باٌعوا االمام علً وثبت

سٌرة  410-409ص /  3ج لبلمام الذهبً  كتاب سٌر  عبلم النببلء)ابن  رطأة وشدته على المسلمٌن الذٌن لم ٌباٌعوا معاوٌة 

( مؤسسة الرسالة بٌروت  3ط 513-512ص/3ج عباسبسر بن  رطأة وسٌرة عبٌد هللا بن 
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ٝىهَ حُٔي٣٘ش، كَٜد ٓ٘ٚ وؼضب االمام علً رضً هللا عنه وارسل جٌشا لمحاربة بسر ابن ارطأة الذي هرب من الٌمن  

   . ُٔؼخ٣ٝش  ر٤ؼشٖٓ حُ٘خّ ٤ُؤهٌ حٍ ، ٝؿ٤َٛٔخ ٝهظَ ك٤ٜخ ًؼ٤َٝأرٞ أ٣ٞد حألٜٗخ١ٍ ،ؿخرَ رٖ ػزي هللا : ًؼ٤َ ٖٓ أِٜٛخ ْٜٓ٘

اٌؽىُ األِٛٞ فٟ ا١ٌّٓ  

. س ػٍٞحص حٓظَٔص ح٠ُ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ ٝهخٓض رؼيّ . ٝػخٗض ح٤ُٖٔ حػ٘خء حُلٌْ حال١ٞٓ ٖٓ ظِْ حُٞالس 

ا١ٌّٓ فٟ اٌؼٙذ اٌؼثاعٟ 

ٖٝٓ ر٤ٖ ٖٓ حطْٜ رٌُي ٣ٖٔ طلض حُلٌْ حُؼزخ٢ٓ ٝهي هخٓض ػيس ػٍٞحص ك٢ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ ،رؼي ٓو١ٞ حُيُٝش حال٣ٞٓش ٛخٍص حٍ

ح١ٌُ حهظ٤ي ح٠ُ حُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٓو٤يح ٤ُوظِْٜ ، ٌُٖٝ ٓلٔي حرٖ حُلٖٔ ح٤ُ٘زخ٢ٗ  حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ حالٓخّ حُ٘خكؼ٢رخُؼٍٞس ك٢ 

. .  حُوظَ ط٤ٌِٔ حالٓخّ حر٢ ك٤٘لش ط٢ٓٞ ُيٟ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٝحٗوٌٙ ٖٓ 

٘ـ 410-206اٌذٌٚح اٌض٠اد٠ح فٟ ػٙذ اٌّأِْٛ 

كل٤ي ػز٤ي هللا رٖ ٣ُخى ح١ٌُ ًرق )ٛـ ٝٛٞ 206ٓ٘ش ػخٍص ح٤ُٖٔ كؤٍَٓ حُوخثي ٓلٔي رٖ حرَح٤ْٛ رٖ ٣ُخى  ٝك٢ ػٜي حُٔؤٕٓٞ

ٛخ ػخٛٔظْٜ ٝحطوٌص ٝحهخّ ح٣ُِخى٣ٕٞ رز٘خء ٓي٣٘ش ُر٤ي ٝؿؼِٞ كٞالٙ حُٔؤٕٓٞ كٌْ ح٤ُٖٔ رٔخ ك٤ٜخ ػيٕ( حُل٤ٖٔ ك٢ ًَرالء

ٝحٓظَٔص حَٓطٚ طلٌْ ح٤ُٖٔ  .ُر٤ي حٌُٔٛذ حُل٘ل٢ الٕ ر٢٘ ٣ُخى ًخٗٞح ٣ظزؼٕٞ حٌُٔٛذ حُل٘ل٢ ح١ٌُ طظزؼٚ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش 

. ٛـ  410ح٠ُ ٓ٘ش  كظَس ٣ٞ١ِش رخْٓ حُيُٝش ح٣ُِخى٣ش 

  -410 ٔعاغ اٌؽثشٟ ٠ٕٟٙ اٌذٌٚح اٌض٠اد٠ح ٠ٚم١ُ اٌذٌٚح إٌعاؼ١ح

. ٝكٌْ ح٤ُٖٔ رٔخ ك٤ٜخ ػيٕ ( ٝٛٞ أكي ػز٤ي حُيُٝش ح٣ُِخى٣ش )٢ٗ ٗـخف حُلذح٠ٜٗ 

٘ـ  452 ؼرٝ ؼىّْٛ ػذْٞتٕٛ ِؼٓ ٠صٛسْٚ ػٍٝ اٌذٌٚح إٌعاؼ١ح ٚ

ٝػخٍ ر٘ٞ ٓؼٖ ػ٠ِ ر٢٘ ٗـخف ٝحٓظُٞٞح ػ٠ِ ػيٕ   

: ٚؼىّد ػذْ ٚا١ٌّٓ ٚأٙد ؼىِٛح آي ٔعاغ اٌؽثش١ح فٟ ا١ٌّٓ ٘ـ452اٌذٌٚح اٌص١ٍؽ١ح 

ٖٓ ر٢٘ ٓؼٖ رٖ ُح٣يس ًٕٝٞ حُيُٝش ح٤ُِٜل٤ش رخًِٜٔخ ك٢ ح٤ُٖٔ ٢ٛٝ ٛـ كؤهٌ ػيٕ 452ى ح٤ُِٜل٢ ػخّ ٕ ٓلْهخّ ػ٢ِ د 

حُظ٢ )ىُٝش حٓٔخػ٤ِ٤ش طظزغ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ك٢ َٜٓ ٝطِٝؽ حٌَُّٔ رٖ ػ٢ِ ح٤ُِٜل٢ ػ٠ِ ه٣َزظٚ ح٤ُٔيس ر٘ض أكٔي ح٤ُِٜل٢ 

ُٝٔخ َٓٝ . ػيٕ ح١ٌُ ٣ويٍ رٔجش أُق ى٣٘خٍ ًٛزخ ًَ ٓ٘ش  ٝؿؼَ َٜٓٛخ ىهَ ٤ٓ٘خء( حٌُِٔش أٍٟٝ  رخْٓ ػَكض ك٤ٔخ رؼي

ُٔيس ػالػ٤ٖ ٓ٘ش ٓزخَٗس ُٝؿٜخ حٌَُّٔ ٝح٤ٛذ رخَُِ٘ كٌٔض رخٓٔٚ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش ُٝٔخ ٓخص ُٝؿٜخ كٌٔض ح٤ُٖٔ رخٜٓٔخ 

ػِض ٓوَ ك٢ حُظخ٣ٍن حالٓال٢ٓ ُٝٔيس ٣ٞ١ِش ٖٓ حُِٖٓ ٝحٌُِٔش حٍٟٝ ٢ٛ ٖٓ ٓٞح٤ُي ػيٕ ٝهي ؽ طلٌْ حَٓأسٝحهَ حٍٝ  ١ٝٙ

ٍٝك٠ض حٕ طظِٝؽ . كٌٜٔخ ك٢ ؿزِش رخُوَد ٖٓ اد ريال ٖٓ ٛ٘ؼخء ٝحٓظطخػض رًٌخثٜخ ٝىٛخثٜخ حٕ طلٌْ ح٤ُٖٔ ه٤ٖٔٔ ٓ٘ش 

٢ٛٝ حُظ٢ أٓٔض حٌُٔٛذ حالٓٔخػ٢ِ٤ ك٢ . رؼي ٝكخس ُٝؿٜخ حٌَُّٔ رٖ ػ٢ِ ح٤ُِٜل٢ ٍؿْ حٕ حُو٤ِلش حُلخ٢ٔ١ حَٓٛخ رٌُي 

. ٍس ْٝٛ ٣ٌٛزٕٞ ًَ ٓ٘ش ٣ُِخٍس هزَٛخ ٝهَٜٛخ ك٢ ؿزِش ٌٓ٘ ًُي حُِٓخٕ ح٠ُ ح٤ُّٞ حُٜ٘ي ٌٝٛٙ حُطخثلش طؼَف رخْٓ حُزٚ

اٌذٌٚح اٌضس٠ؼ١ح فٟ ػذْ  

ٛـ  ٢ٛٝ أ٠٣خ ط٘ظ٢ٔ ح٠ُ حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢ 525ُٜخ ػ٠ِ ٣ي ر٢٘ ٣ٍُغ ٓ٘ش ٝحٗظٜض حُيُٝش ح٤ُِٜل٤ش  ك٢ ػيٕ ٝٓخ ف

  .حالٓٔخػ٢ِ٤ حُظخرغ ح٠ُ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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  ٘ـ 569فٟ ػذْ ٚاترذاء اٌذٌٚح اال٠ٛت١ح فٟ ا١ٌّٓ  ٌضس٠ؼ١حأرٙاء اٌذٌٚح ا

ح٠ُ  ٛـ 569ٓ٘ش  ٗخٙ ٝح١ٌُ حٍَٓ أهخٙ ١ٍٞحٕ ػ٠ِ حُيُٝش ك٢ َٜٓ ٛالف حُي٣ٖ حال٣ٞر٢ رخٓظالءحٗظٜض حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش 

ُيُٝش حال٣ٞر٤ش ح٤ُ٘ٔش ح٤ُٖٔ ٤ُلٌٜٔخ ريال ٖٓ حُي٣ٝالص ح٤ُ٘ؼ٤ش حالٓٔخػ٤ِ٤ش ٝٛخٍص ح٤ُٖٔ ٝحُلـخُ ٝحُ٘خّ ًِٜخ طلض كٌْ ح

. حُ٘خكؼ٤ش 

٘ـ 630فٟ ا١ٌّٓ تذأ اٌذٌٚح اٌشع١ٌٛح 

ٛـ ح١ٌُ أْٓ حُيُٝش ح٤َُُٞٓش ٝحٓظوَ 630ػ٤ٖ حال٣ٞر٤ٕٞ أكي هٞحىْٛ ٍٗٞ حُي٣ٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ٍٍٓٞ ٝح٤ُخ ػ٠ِ ح٤ُٖٔ ػخّ 

٤ُش ٖٓ أهٟٞ حُيٍٝ ك٢ ح٤ُٖٔ ٝحُظ٢ ًٝخٗض حُيُٝش حَُٓٞ. رلٌْ ح٤ُٖٔ ٝحطَٜ رخُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ ح١ٌُ ٝالٙ ٤ٍٔٓخ ػ٠ِ ح٤ُٖٔ 

ِٝٝٛض حُيُٝش ح٤َُُٞٓش ح٠ُ ٌٓش ٝحُٔي٣٘ش ك٢ كظَحص  (ك٢ ػٔخٕ ح٥ٕ)كٌٔض ح٤ُٖٔ رؤًِٔٚ ٗٔخال ٝؿ٘ٞرخ ح٠ُ ظلخٍ ٝٛالُش 

. ٓظوطؼش ًٝخٕ ًؼ٤َ ٖٓ كٌخّ حُيُٝش ح٤َُُٞٓش أىرخء ٝكٌٔخء ٝأ١زخء ٝٗؼَحء 

اٌشع١ٌٛح ٚتذا٠ح دٌٚح اٌطا٘ش٠ح  أرٙاء اٌذٌٚح

  .ٝط٠ُٞ رؼي حُيُٝش ح٤َُُٞٓش ٓـٔٞػش ٖٓ ر٢٘ ١خَٛ طُٞٞح كٌْ ػيٕ ٝٓخ كُٜٞخ ح٠ُ ٛ٘ؼخء ح١ٌُ ًخٕ ٣لٌٜٔخ حألثٔش ح٣ُِي٣ش 

اٌذٚي االٚست١ح ذؽاٚي االعر١الء ػٍٝ ػذْ  

ًُي ىُٝش  ٤ٓ٘خءح ٜٓٔخ ك٢ حُط٣َن ح٠ُ حُٜ٘ي كبٕ حُيٍٝ حالٍٝر٤ش كخُٝض حالٓظ٤الء ػ٠ِ ػيٕ ٝحٍٝ ٖٓ كؼَ ػيٕ ًخٗضرٔخ إٔ 

حُزَطـخٍ حُو٣ٞش ٝحُظ٢ ِٝٛض ح٠ُ حُٜ٘ي ٝكٌٔض حؿِحء ٜٓ٘خ ٝهي حكظِض حُزَطـخٍ رؼٞ ٓٞحٗت ػٔخٕ ٝحُو٤ِؾ حُؼَر٢ ٝكخُٝض 

حالٓظ٤الء ػ٠ِ ٓوطَٟ ك٢ ُٓض ػْ كخُٝض حالٓظ٤الء ػ٠ِ ػيٕ ِٝٛٓض ح٠٣خ ٝهي ٗـلض حُزَطـخٍ كُٚ  حُ٘لَ حالٓظالء ػ٠ِ 

ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُٜ٘خٍٟ حطليٝح ٟي ىُٝش حُزَطـخٍ ١َٝىٝٛخ ٝطلٍٞ ٜٗخٍٟ ٓوطَٟ ُلظَس ٓليٝىس ٌُٖٝ حٛخ٢ُ ٓوطَٟ 

ٝطل٣ِْٜٞ ح٠ُ حٌُخػ٤ًُٞٞش كَك٠ٞح ًُي ( ح٢ٓٞ٣ٍ٥)٣ٖ كخُٝٞح حٕ ٣ـزَْٝٛ ػ٠ِ طَى ٌٓٛزْٜ حُوي٣ْ ١ح٠ُ حالٓالّ الٕ حُزَطـخٍ

. ح٤٤ُٖ ٝح٠ٗٔٞح ح٠ُ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحػِ٘ٞح حٓالْٜٓ ١َٜٝٝح رالىْٛ ٖٓ ٍؿْ ٛئالء حُزَطؾ

: اٌذٌٚح اٌؼصّا١ٔح ذؽرً ا١ٌّٓ ٚػذْ 

ح٣ٌُٖ ٛـّٞ حُزَطـخ٤٤ُٖ حُطخ٣َٖٛ حٓظطخػض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش حٕ طلظَ ػيٕ ٝحٕ طل٤ٜٔخ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٖٓ ُٝٔخ ٟؼق كٌْ 

ُؼؼٔخ٤ٗش رٜي ٝهي هخٓض حُيُٝش ح. هللا طؼخ٠ُ  ٣٘ش كلظٜٔخىهِٞح ح٠ُ حُزلَ حالكَٔ ٝحٍحىٝح حالٓظ٤الء ػ٠ِ ؿيس ٝؿِٝ ٌٓش ٝحُٔي

. ٌٛح حُؼيٝحٕ ٣ِٛٝٔظٚ ٝحُللخظ ػ٠ِ حُل٤َٖٓ ح٣َُ٘ل٤ٖ ٖٓ حُـِٝ حُزَطـخ٢ُ حُٜٔـ٢ 

ظؼف اٌذٌٚح اٌؼصّا١ٔح ٚذّذد اٌذٌٚح اٌماع١ّح اٌض٠ذ٠ح  

. ُٔخ ٟؼق كٌْ حُؼؼٔخ٤ٖٗ ػ٠ِ ح٤ُٖٔ طًَٞح ػيٕ حُظ٢ حٗطٞص طلض كٌْ حُيُٝش حُوخ٤ٔٓش ح٣ُِي٣ش حُظ٢ كٌٔض ح٤ُٖٔ رؤًِٜٔخ 

افؼٟ ٚاٌؼثذٌٟ ٠ؽىّاْ ػذْ  اٌٟ

ٝطؼخٕٝ حُِٔطخٕ . ُٔخ ٟؼق كٌْ حألثٔش ح٣ُِٞى حٓظطخع حال٤َٓ ك٤ٖٔ ػزي حُوخىٍ ح٤ُخكؼ٢ حٕ ٣لٌْ ػيٕ ٣ٝخكغ ُٝلؾ ٝأر٤ٖ 

ك٢ كٌْ ػيٕ ٝحهظٔخّ ىهَ ٤ٓ٘خءٛخ رخ٣ُٞٔش   حُؼزي٢ُ ح٤ُخكؼ٢ ٓغ كخًْ ُلؾ ك٠َ رٖ ػ٢ِ

ٟج٤ال كخٓظ٠ُٞ ػ٤ِٚ كخًْ ُلؾ ٍٝكٞ حٕ ٣ؼط٢ كخًْ ٣خكغ ٤ٜٗزٚ ٜٓ٘خ ٝهي ٟؼلض حُظـخٍس ك٢ ٤ٓ٘خء ػيٕ ٝٛخٍ ىهِٜخ 

ػخّ  ػ٤ِٜخ رٜـّٞ حٌُخرظٖ ْٛ٘ ػ٠ِ ػيٕ  ٝحٗظ٠ٜ كٌْ حُؼزخىُش ... كٌْ ػيٕ طٔخٓخػ٠ِ ٝه٣ٞش ًٗٞش كخًْ ُلؾ كظ٠ حٓظ٠ُٞ 
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ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ح٠ُ حٕ ح١ٌُ ٓزن ًًَٙ ٝٛخٍص ػيٕ ٓٔظؼَٔس ر٣َطخ٤ٗش طخرؼش ًَُ٘ش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش  1839ّ

ّ  1967ك٢ ٗٞكٔزَ  حطلُٞض ح٠ُ ٓٔظؼَٔس طخرؼش ُِظخؽ حُز٣َطخ٢ٗ ػْ حٓظوِض ػٖ كٌْ ر٣َطخ٢ٗ

االِاَ ص٠ذ ٚاٌّز٘ة اٌض٠ذٞ  

 -ٛـ 245)ح٤ُٜخ   ٠ؽ١ٝ تٓ اٌؽغ١ٓ اٌماعُ اٌشعٟ حإلٓخّرؼي ىهٍٞ ظَٜ ٌٓٛذ حالٓخّ ٣ُي ك٢ حُٔ٘خ١ن حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ ح٤ُٖٔ 

ٝٛ٘خى ٓي٣٘ش أهَٟ أًزَ ٜٓ٘خ ٓؼَٝكش رخْٓ حَُّ ٓٞؿٞىس )ٓي٣٘ش ٛـ٤َس ٗٔخٍ َٗم حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس   ٝحَُّ ٢ٛ (ٛـ 298

ٛـ ٝحٗظَٜ رخُؼِْ ٤ٜٗ66ي ًَرالء ُٝي رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٓ٘ش  ٚاالِاَ ص٠ذ ٘ٛ ص٠ذ اتٓ ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ اتٓ اٌؽغ١ٓ(. ك٢ ٗـي

ٝكخطٚ ، ٝهي ػخٍ ػ٠ِ ٛ٘خّ حرٖ ػزي حُِٔي حال١ٞٓ ػ٘يٓخ ُحىص ؿَحثٔٚ ُٝٚ ٓٔ٘ي ػَف رٔٔ٘ي حالٓخّ ٣ُي ، ٝحٗظَ٘ ٌٓٛزٚ رؼي 

ٝظِٔٚ ٝهخٛش حٕ أَٛ حُؼَحم ًظزٞح ُٚ ٣زخ٣ؼٞٗٚ ، ٌُٖٝ حالٓخّ ؿؼلَ حُٜخىم حرٖ ٓلٔي حُزخهَ ًظذ ح٤ُٚ ٣خ ػٔخٙ حٕ ٛئالء 

١ٖ رٚ ػز٤ي هللا رٖ ٣ُخى حرٖ حر٤ٚ ك٢ ح٤ُ٘ؼش ٖٓ أَٛ حُؼَحم هي ًٌرٞح ػ٠ِ ؿيى حُل٤ٖٔ رؼي إٔ رخ٣ؼٚ ٓجش أُق ٝطوِٞح ػ٘ٚ ٤ُذ

ًَرالء ٝهزِٚ ؿيى حالٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ح١ٌُ هخٍ ػٖ ٤ٗؼظٚ حٌٌُرش ٝحُـز٘خء ٣خ أٗزخٙ حَُؿخٍ ٝال ٍؿخٍ ٝهي ؿيٍٝح رٚ  

ٍ ٝػَٔ ؟ ٓخ طوٍٞ ك٢ أر٢ ري: ٝرخُلؼَ ػ٘يٓخ َٝٛ ح٤ُْٜ ًخٗٞح ٓجش أُق هخُٞح ُٚ . ك٤خ ػ٢ٔ ال طٌٛذ ح٤ُْٜ كْٜ ًٌحرٕٞ ٝهٞٗش 

كوخٍ ُْٜ حًٛزٞح كؤٗظْ حَُحك٠ش ٝٛٞ . كٔيكٜٔخ ٝط٠َٟ ػٜ٘ٔخ كوخُٞح حطٔيكٜٔخ ٝٛٔخ أهٌح حُوالكش ٖٓ ؿيى ؟ كخَٜٗكٞح ػ٘ٚ 

ػْ هخّ ٛ٘خّ رٖ ػزي . أٍٝ ٖٓ أ١ِن ػ٤ِْٜ ٌٛح حالْٓ  ُْٝ ٣زو٠ ٓؼٚ ٟٓٞ ػالػٔجش ٖٓ حٜٗخٍٙ ح٣ٌُٖ هخطِٞح ٓؼٚ كظ٠ حٓظٜ٘ي 

ًٞا ك٢ حُٔٔخِص كِٔخ رِؾ ًُي ٛ٘خّ هخٍ حُِٔي رخٓظوَحؽ حُـؼش ٝ ًٞا ك٢ حُل٤خس ٝػِ حٍٓٞٙ ك٢ ً٘خٓش : ِٛزٜخ كَٔ ٗخػَ ٝهخٍ ػِ

. ك٤ِؼخِٓٚ هللا رٔخ ٣ٔظلن . حٌُٞكش كَٓٞٙ كظ٠ طلَِ 

رو٤خىس كٖٔ حال١َٕٝ ٝهخٓض ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ح٤ُ٘ؼش حالػ٠٘ ( ؿ٘ٞد رلَ ه٣ِٖٝ ٗٔخٍ ح٣َحٕ)ٝهي هخٓض ىُٝش ٣ُِِي٣ش ك٢ حُي٣ِْ 

ػيس كَٝد ، ٝهي ٛخؿْ ح٤ُ٘ؼش ح٣ُِي٣ش ك٢ ًظزْٜ ح٤ُ٘ؼش حالٓخ٤ٓش حُـؼل٣َش ًٔخ ٛخؿٔٞح ح٤ُ٘ؼش حالٓٔخػ٤ِ٤ش ( حالٓخ٤ٓش) ػ٣َ٘ش

ك٢ ح٤ُٖٔ ٝؿ٤َٛخ كخُـ٣َذ إٔ ٣لَٜ طلخُق ٌٛٙ حال٣خّ ر٤ٖ حُلٞػ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ِػٕٔٞ أْٜٗ ٣ُي٣ش ٝر٤ٖ ٤ٗؼش ح٣َحٕ حالٓخ٤ٓش 

حُلٞػ٤ٖ ح٠ُ حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢ حُـؼل١َ حُو٢٘٤ٔ حُـؼل٣َش  حُو٤٘٤ٔش ُٝألٓق طلٍٞ رؼٞ 

اٌذٌٚح اٌض٠ذ٠ح  

هخٓض حُيُٝش ح٣ُِي٣ش ك٢ ح٤ُٖٔ ك٢ ٛؼيس ٝحٓظيس ح٠ُ ٛ٘ؼخء ٝٓخ كُٜٞخ ػْ حٓظيص ح٠ُ ح٤ُٖٔ رؤًِٜٔخ َٝٓص رَٔحكَ ٓوظِلش ٌٓ٘ 

 898/ ٛـ 298 – 284رٖ حُوخْٓ ح٢َُٓ  ٣ل٠٤ رٖ حُل٤ٖٔ حُٜخى١ّ أٍٝ ٖٓ كٌْ ك٤ٜخ ٛـ 898 -1962 / ٛـ 1382-284 ػخّ

حٗظ٠ٜ كٌٔٚ ك٢ ػٍٞس ٝحٓزٞع ك٢ ٛ٘ؼخء ح١ٌُ كٌْ أهَ ٖٓ  ٓلٔي حُزيٍ رٖ أكٔي ك٤ٔي حُي٣ٖٝحهَ ٖٓ كٌْ ك٤ٜخ ،  ّ 911 –

 ٤٣ٍٖٝ ُؼيس ٓ٘ٞحصػْ حٗظوَ ح٠ُ حُطخثق ٝحٓظَٔص حُلَد ر٤ٖ ح٤٤ٌُِٖٔ ٝحُـّٔٚ 1962ٓزظٔزَ  26حُٔالٍ ك٢ 

ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘  حٍُٜٔ٘ٞ رخهلل حُوخْٓ رٖ ٓلٔي حُظ٢ أٜٓٔخ حإلٓخّك٢ أ٣خّ حُيُٝش حُوخ٤ٔٓش   حرِـض ٌٛٙ حُيُٝش أٝؿٚهي ٝ

ِٓط٘ش ػٔخٕ )َٝٛ كٌٔٚ ح٠ُ ٛالُش ٝح٤ُٔالى١ ٝك٢ ػٜي حُٔظًَٞ ػ٠ِ هللا آٔخػ٤َ رٖ حُوخْٓ آظظذ ُٚ حألَٓ ٝطٞكي ح٤ُٖٔ 

ّ  1676-1644أًِٔٚ ح٠ُ ٗـَحٕ ٝػ٤َٔ  ٖٓ ػخّ ٝكٌْ حَُٜٔس ٝك٠َٓٞص ٝح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢ رؤًِٔٚ ٝح٤ُٖٔ حُ٘ٔخ٢ُ د( كخ٤ُخ

 هـ 1087 – 1054/

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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السابع  الفصل 
 الٌهود فً عدن والٌمن
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 :الٌهودٌة فً عهد بلقٌا وسلٌمان علٌه الس م 

ٌهود عدن لهم فترة طوٌلة من الزمن ، فهم جزء من ٌهود الٌمن ، الذي بد  من عهد بلقٌس وسلٌمان      

} ، ٌعنً قبل حوالً  لؾ سنة قبل المٌبلد قالت بلقٌس ملكة سبأ كما ٌروٌها عنها القرآن الكرٌم  علٌه السبلم

ِ َر ِّ اْلَ الَِمٌنَ  َماَن ّلِِلَّ ٌْ  ،[ 44: النمل ]{ َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَ

(  القرن الرابع المٌ دي)الٌهودٌة فً عهد تبع ااكبرأس د أبكر  الحمٌري

 –وعادت مرة  خرى فً عهد ُتّبع األكبر فً القرن الرابع بعد عهد بلقٌس الٌمن ثم اختفت  الٌهودٌة من  

التبت التً تتبع الصٌن والذي ؼزا بعض البلدان كما وصل الى شمال افرٌقٌا ووصل الى  الخامس المٌبلدي

بعض  هل التبت لدٌهم عادات ٌمنٌة  BBCحالٌا والؽرٌب حقا  ننً ر ٌت فً برنامج تلفزٌونً من ال 

وبعض األلفاظ عربٌة هً ٌمنٌة مثل لفظ صندوقة . وٌحتفظون بالخناجر كما  ن رقصاتهم رقصات ٌمنٌة 

وٌسجدون للشمس عند طلوعها كما كانت تفعل بلقٌس قبل اسبلمها مع سلٌمان والتقى تبع االكبر ( صندوق )

. كة هً موطنه األصلً فً ٌثرب باثنٌن من  حبار الٌهود فأخبراه  نه قد قرب عهد نبً من العرب و ن م

وذبح الذبابح الكثٌرة ألهل مكة وما وعظم البٌت الحرام ( الحرٌر)فذهب الى مكة وكسى الكعبة بالدٌباج 

حولها ثم اصطحب الٌهودٌان معه الى الٌمن ودخل فً الدٌن الٌهودي ومنذ ذلك الحٌن استمرت الٌهودٌة الى 

. الٌوم 

  (ٌمنً حمٌري ٌهوديملك )الٌهودٌة فً عهد ذي نواا الحمٌري

عندما ظهرت فً نجران  ةاضطهد المسٌحًو انتشرت الٌهودٌة بصورة واسعة فً عهد ذي نواس

فاضطهدهم وعذبهم ، وعمل األخادٌد و شعلها بالنٌران ورماهم فٌها ، وهً التزال موجودة كمعلم تارٌخً 

قُتِ َ أَْصَحاُ   }: سرٌن فً قوله تعالى الى الٌوم، وذكر بعض المؾ( جنوب المملكة العربٌة السعودٌة)فً نجران

اِر َذاِت اْلَوقُودِ  (4) اْاُْخُدودِ  َها قُُ ودٌف  (5) النَّ ٌْ ْفَ لُوَن بِاْلُمْاِمنٌَِن ُشُهودٌف  (6)إِْذ ُهْم َعلَ ٌَ َوَما  (7) َوُهْم َعلَٰى َما 

ِ اْلَ ِزٌِز اْلَحِمٌدِ  ٌُْاِمُنوا بِاّلِلَّ ءٍب  (8) َنَقُموا ِمْنُهْم إَِلَّ أَْن  ًْ ُ َعلَٰى ُك ِّ َش َماَواِت َواْاَْرِض ۚ َوهللاَّ الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ

َم َولَُهْم َعَذاُ  ا ْ (9) َشِهٌدٌف  ُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُ  َجَهنَّ ٌَ سورة البروج ]{ َحِرٌ ِ إِنَّ الَِّذٌَن َفَتُنوا اْلُمْاِمنٌَِن َواْلُمْاِمَناِت ُ مَّ لَْم 

ٌات نزلت فً نصارى نجران وقصة تعذٌبهم ، بٌنما ذكر  خرون  نها نزلت فً قوم ان هذه األ[4-10: 

.    خرٌن واستدلوا بأحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم فً هذا الباب 
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 ودٌةخرٌطة منطقة نجران وموقع االخدود                                   منطقة االخدود فً نجران المملكة العربٌة السع

 

: هجوم الحبشة على الٌمن 

نواس الى ذلك الهجوم من الحبشة على الٌمن بتشجٌع من الدولة الرومانٌة  يو دى استبداد الملك الٌهودي ذ

نواس و ن تحتل الٌمن ، وقام بعد ذلك  برهة األشرم الحبشً  يالبٌزنطٌة ، واستطاعت الحبشة  ن تهزم ذ

َف َفَ  َ  }: صة  برهة قد وصفها هللا تعالى فً سورة الفٌل بمحاولة الهجوم على مكة المكرمة ، وق ٌْ أَلَْم َتَر َك

َك بِ َْصَحاِ  اْلفٌِ ِ  َدُهْم فًِ َتْضلٌِ ٍب  (1) َربُّ ٌْ ْجَ  ْ َك ٌَ ًرا أََبابٌِ َ  (2) أَلَْم  ٌْ ِهْم َط ٌْ َتْرِمٌِهْم بِِحَجاَرةٍب ِمْن  (3) َوأَْرَس َ َعلَ

ٌ ٍب  ،وقد قُتل  برهة نتٌجة هذه الطٌر األبابٌل هو ومعظم جٌشه ،  ثم عاد {  فٍب َم ُْكو ٍب َفَجَ لَُهْم َكَ  ْ  (4) ِسجِّ

. ابن  برهة الى الٌمن لٌحكمها 

وقد ولد الرسول محمد صلى هللا علٌه و له وسلم فً عام الفٌل بعد خمسة  شهر من حادثة الفٌل ، و ُعتبرت هزٌمة  برهة 

 علٌه وآله وسلم  ، وحفظ هللا تعالى البٌت الحرام ومكة المكرمة من ؼزو إرهاصا بقدوم النبً الكرٌم محمد صلى هللا

 .األحباش ببركة مٌبلد النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 :سٌف بن ذي ٌزن ٌ ور على ااحباش 

وقام سٌؾ بن ذي ٌزن باالتصال بالفرس الذٌن  مدوه بجٌش صؽٌر ، والذي استطاع  ن ٌدخل عدن وٌحررها من حكم  

تاما ،  االحبشة ، ثم انتقل الى المناطق األخرى حتى وصل الى صنعاء وحررها منهم و نهى حكم الحبشة على الٌمن انهاء

وقد قامت القبابل العربٌة بتهنبة القابد سٌؾ بن ذي ٌزن بانتصاره على األحباش ومنها وفد قرٌش الذي كان ٌر سه عبد 

. لٌه وآله وسلمالمطلب ابن هاشم جد النبً محمد صلى هللا ع

. هذا تارٌخ موجز وبالتالً  بٌح للٌهود  ن ٌبقوا كما كانوا سابقا  

وفً عهد النبً محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم  سلمت الٌمن بكاملها ما عدا مجموعة من الٌهود والنصارى الذٌن دفعوا 

. الجزٌة وبقوا على دٌنهم 

: ٌهود الٌمن فً عهد الصحابة

: ة ثبلثة من ٌهود الٌمن الذٌن  ظهروا االسبلم وكان لهم دور فً التارٌخ االسبلمً وهم ظهر فً عهد الصحاب

وهو كعب بن ماتع الحمٌري  بو إسحاق ، من ٌهود الٌمن اشتهر فً عهد الصحابة بمروٌاته : كعب األحبار  -1

ن الخطاب ذات ٌوم لقد االسرابٌلٌة من التوراة وؼٌرها وفٌها كثٌر من األباطٌل ، و ظهر االسبلم وقال لعمر ب

ذكرتنً باالسم ؟ فقال ال ولكن ذكرت : فاستؽرب عمر رضً هللا عنه وقال . عرفتك من التوراة التً ذكرتك 

ولما كان فً بٌت المقدس مع عمر رضً هللا عنه سأله عمر بن الخطاب اٌن ترى  صلًّ ؟ فأشار الى ... صفاتك 

: ، فقال عمر (هود وٌزعمون انها مرتبطة بعرش هللا فً السماء وهً مقدسة عند الً)الصخرة وقال صلً وراءها 

ظاهٌت الٌهودٌة ٌا ابن السوداء ، ثم تقدم عمر ثم جعل هذا المكان خلفه واتجه الى القبلة مباشرة ، وذكر ابن جرٌر 

ه عمر بن  وِص ٌا  مٌر المؤمنٌن فإنك مٌت بعد ثبلث ،فسأل: الطبري فً تارٌخه ،  نه قال لعمر قبل  ن ٌقتل 
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وهل ذكرت التوراة اسمً ؟ : فقال عمر. انً وجدت ذلك فً التوراة : الخطاب كٌؾ عرفت ذلك ؟ فقال 

وهذا كذب واضح وافتراء وقد قر ُت التوراة وكتب  سفار العهد )ال ولكن ذكرت صفتك وٌوم موتك : قال 

نه ٌعرؾ ماذا سٌحدث بالتفصٌل و نه القدٌم مرارا ولم  جد فٌها هذا الكبلم مطلقا وكان كعب األحبار ٌزعم  

وكررها فً الٌوم الثانً والثالث ، وبالفعل قتله  بو لؤلؤة ( ٌجد ذلك فً التوراة وهو كله كذب وافتراء 

. المجوسً فً الٌوم الثالث ، فإن ّصح هذا الخبر فكعب  حد المتآمرٌن فً قتل عمر 

عض األحادٌث المنسوبة الى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وكثٌر من  خباره االسرابٌلٌة دخلت فً التفاسٌر وفً ب

.... ، وهو  صبل لم ٌرى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ، انما  سلم وجاء الى المدٌنة فً عهد عمر رضً هللا عنه 

هللا ولؤلسؾ الشدٌد استطاع كعب األحبار  ن ٌكسب ثقة بعض  صحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ومنهم عبد 

 نهما نزال الى : ابن عمر و بو هرٌرة ، وقد ذكر ابن كثٌر فً تفسٌره قصة الملكٌن ببابل هاروت وماروت وقال 

وهً فٌنوس وهً آلهة الجمال عند الٌونان والرومان وقد ُعبدت مع الشمس )األرض وظهرت لهم نجمة الزهرة 

لكنعانٌون والٌمنٌون القداما وهذا التثلٌث موجود لدى والقمر فً العراق فً بابل وفً ببلد اآلشورٌٌن كما عبدها ا

وذكر ابن كثٌر  ن ابن ( كثٌر من األمم حٌث عبدو الشمس والقمر ونجمة الزهرة التً تظهر فً الصباح والمساء

عمر كان ٌسأل رفٌقه فً السفر هل طلعت الزهرة فلما سأله رفٌقه لماذا تسأل عنها ؟ قال ألنها هً التً جاءت فً 

وقد ذكر ابن كثٌر  ن هذه . ة امر ة جمٌلة و ضلت الملكٌن وزنٌا بها بعد  ن شربا الخمر وقتبل الطفل البرٌا صور

الرواٌة قد صحت رواٌاتها عن ابن عمر وهً لم تصح عن الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم مطلقا وإنما  خذها 

وللعلم فإن التوراة ( موجودة فً التوراة  بدا وهً لٌست)ابن عمر من كعب األحبار الذي زعم  نها من التوراة 

و سفار العهد القدٌم كلها ملٌبة باألكاذٌب والكفر المحض وسب هللا سبحانه وتعالى وشتم األنبٌاء جمٌعا بما فٌهم 

ة ابراهٌم علٌه السبلم الذي زعموا  نه تزوج  خته سارة ، وٌعقوب و بناءه الذٌن اشتهروا بالكذب وسفك الدماء البرٌا

و ن االبن االكبر زنا بحلٌلة والده ٌعقوب ودنس ( زوجة ابنه )والزنا وقد ذكرت التوراة بان ٌهوذا زنا بكنته ثمار 

فراشه كما ذكر ذلك ٌعقوب فٌما بعد فً التوراة الموجودة حالٌا، و ن ٌعقوب  خذ العهد من  بٌه اسحاق بالخداع 

ذي زعموا  نه هو الذي صنع لهم العجل الذهبً وعبده معهم والكذب ، كما شتموا موسى علٌه السبلم وهارون ال

عرٌانا وكان ٌرقص له وٌسجد له ، و نه شتم هو و خته مرٌم  خوهما موسى علٌه السبلم وعّراه واستهزء به ، كما 

شتموا داود وزعموا  نه كاذب مخادع لص زانً الذي ٌقتل النساء واألطفال بدون جرٌرة ثم ٌحرقهم فً المحارق ، 

كما شتموا سلٌمان علٌه السبلم الذي زعموا  نه عبد األوثان كلها و نه كان ساحرا وٌنكر الٌهود  ن ٌكون داود 

وسلٌمان من األنبٌاء بل هما من الملوك الجبابرة السفاحٌن الزناة و ن  بناء داود األخرٌن كانوا  ٌضا من الزناة 

ما فعلوه ، وهذا كله موجود فً التوراة و سفار العهد القدٌم الذٌن ٌزنون بأخواتهم وٌسكت عن ذلك داود الذي عرؾ 

وكل ما ٌزعمه كعب األحبار عن التوراة و سفار العهد القدٌم هو كذب . الى الٌوم وٌستطٌع  ي انسان  ن ٌقر ها 

. تبهم ولكن جهابدة العلماء  بانوا زٌفها و نها من خزعببلت الٌهود الموجودة فً ك..  وافتراء لٌخدع المسلمٌن 

كان وهب من . للهجرة 34ولد فً سنة  .الٌمن الذماري فً. هو وهب بن منبه الصنعانً: مّنبهوه  بن  -2

ٌهودٌة ٌمنٌة  صول
 

ٌُقال  سلم  بوه على عهد النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فحُسن إسبلمه وقد ولد وهب  و 

  .هـ 110وتوفى وهب سنة   .  ربع وثبلثٌن هجرٌة ، ورحل وحج فً زمن عثمان رضً هللا عنه سنة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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هم  بو هرٌرة وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر وؼٌرهم ، وهو واخذ عن مجموعة من الصحابة من

ًٌ ثقة ، واخذ عنه كثٌر من تابعً التابعٌن   .تابع

وكان له دور فً الفتنة فً  ٌام عثمان . الصنعانً الٌمنً الذي  ظهر االسبلم ( ابن السوداء)عبد هللا بن سبأ  -3
وهو  خو عثمان من )ضد عبد هللا ابن  بً السرح  رضً هللا عنه وذهب الى مصر و ثار كثٌرا من الجند

درهم مكافأة له على  (ملٌون) له  لؾ  لؾ رضً هللا عنه بسبب  اعطاء عثمان( الرضاعة ووالً مصر
لٌبٌا والنوبة ، وكان عبد هللا ابن  بً السرح قد  سلم ثم ارتد وقال سأنزل مثلما  نزل هللا وقد فً فتوحاته ، 

ِ َكِذًبا  َْو  }: ماء ٌتلى الى ٌوم القٌامة وهو قوله تعالى نزل فٌه قرآن من الس ِن اْفَتَرٰى َعَلى هللاَّ َوَمْن  َْظَلُم ِممَّ

 ُ ٌء َوَمن َقاَل َسأُنِزُل ِمْثَل َما  َنَزَل هللاَّ ًْ ِه َش ٌْ ٌُوَح إَِل ًَّ َوَلْم  ًَ إَِل األول هو مسٌلمة الكذاب [ 93االنعام ]{ َقاَل  ُوِح

بن  بً السرح الذي قال سأنزل مثلما  نزل االً ولم ٌوحى الٌه شًء ، والثانً هو عبد هللا  الذي قال  ُوحً
 خوه من ) رضً هللا عنه هللا ، وقد  هدر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم دمه ٌوم فتح مكة ، ولكن عثمان

" لَم لْم تقتلوه ؟: " رسول تى به الى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لٌعفو عنه ، وقال لهم ال( الرضاعة 
وعلى  ٌة حال فقد تجاوز " .  ما كان لنبً  ن تكون له خابنة األعٌن: "فقال . لو  شرت الٌنا لفعلنا : فقالوا 

الذي كان حرٌصا على هداٌة  عنه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بسبب وساطة عثمان رضً هللا عنه
ولم ٌكن من  ... رفٌقا بهم ، محبا لهم الخٌر فً الدنٌا واالخرة  قاربه وتقرٌبهم لبلسبلم فقد كان شفٌقا 

وكان لعثمان رضً . عن االسبلم قٌادة الجٌوش االسبلمٌة والفتوح  الذي ارتدالحكمة  ن ٌتولى هذا الرجل 
هللا عنه اجتهادات فً اعطاء الواله من بنً  مٌة المبالػ الكبٌرة والسلطة الواسعة كما كان بعضهم من 

بن  بً معٌط الذي واله عثمان الحكم فً البصرة فصلى بالناس الفجر وهو ااق  مثل الولٌد بن عقبة الفس
ُنوا أَْن ُتِصٌُبوا َقْوًما  }سكران ، وهوالذي نزل فٌه قوله تعالى  ٌَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِس ٌف ِبَنَب ٍب َفَتَب ٌُّ ا أَ ٌَ

وقد كان عثمان رضً هللا عنه عندما تولى الخبلفة [. 6: الحجرات ]{ٰى َما َفَ ْلُتْم َناِدِمٌنَ ِبَجَهاَلةٍب َفُتْصِبُحوا َع َ 

عاما واستطاع فً السنوات الست األولى  ن  12سنة  و  كثر وحكم لمدة  76كبٌرا فً السن وعمره آنذاك 

لثمانٌن ضعؾ وولى امور ٌدٌر دفة الحكم بحكمة وإقتدار ، فحمده المسلمون ولكنه بعد ان بلػ الثانٌة وا
الدولة الى قرٌبه الشاب مروان ابن الحكم ابن العاص والذي لعنته السٌدة عابشة رضً هللا عنها وقالت له 

وقد نفى الرسول صلى هللا علٌه وآله . لقد لعنك رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم و نت فً صلب  بٌك 
ور ى الرسول .   بسخرٌة خلفه ن ٌستهزء بالرسول وٌمشًوسلم الَحكم ابن العاص الى الطابؾ عندما كا

صلى هللا علٌه وآله وسلم  ن  بناء و حفاد الحكم ابن العاص ٌنزون على منبره كما تفعل القردة فإؼتم لذلك 
، وقد روى هذه الحادثة مالك ابن دٌنار ٌرفعها الى هند ابن هند ابن خدٌجة رضً  ولم ٌَر ضاحكا حتى مات

ٓؼـْ "حرٖ هخٗغ ك٢ وقد ذكر هذه الحوادث  ( ربٌب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم )هللا عنها 

، ٝحرٖ ػزي حُزَ ك٢ " ىالثَ حُ٘زٞس"، ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ " ٓؼَكش حُٜلخرش"ٝأرٞ ٗؼ٤ْ حألٛزٜخ٢ٗ ك٢ " حُٜلخرش

روخ١ٍ ) ٝٝهي ٍٟٝ أرٞ ٣ؼ٠ِ ك٢ ٓٔ٘يٙ ٝحُلخًْ ٤ٗٔخر١ٍٞ ك٢ حُٔٔظيٍى ػ٠ِ حُٜل٤ل٤ٖ" حالٓظ٤ؼخد"

ح٢ٗ أ٣ٍُض ك٢ ٓ٘خ٢ٓ : " ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ هخٍ ( ِْٝٓٔ 

كٔخ ٍإ١ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ : ًؤٕ ر٢٘ حُلٌْ رٖ أر٢ حُؼخٙ ٣ِٕ٘ٝ ػ٠ِ ٓ٘ز١َ ًٔخ طِ٘ٝ حُوَىس ، هخٍ 

ؿخٙ  ٌٛح كي٣غ: هخٍ حُلخًْ " ِْٝٓ ٓٔظـٔؼخ ٟخكٌخ كظ٠ طٞك٢ َّ ٝهخٍ . ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣و

 .ٍٝحٙ أرٞ ٣ؼ٠ِ ٍٝؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق ؿ٤َ ٜٓؼذ رٖ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ ٝٛٞ ػوش : ح٤ُٜؼ٢ٔ 

الحكم ابن العاص وسوء مصٌرهم واٌذاءهم للمسلمٌن ما  عدا  شج بنً  ٝٛ٘خى أكخى٣غ ًؼ٤َس طًٌَ ٣ًٍش 

ه الذي  ٌقام العدل و سس الخبلفة كما كانت فً  ٌام جده من مروان وهو عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عن
 . ولكن بنً  مٌة سموه وتخلصوا منه بعد عامٌن ونصؾ من خبلفته .  مه عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 
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و دى تسلط مروان ابن الحكم على الحكم فً  واخر حٌاة سٌدنا عثمان الى ؼضب كثٌر من الصحابة من 
وطلحة ابن عبٌد هللا وعبد هللا بن مسعود و بو ذر  واالمام علً بن  بً طالب  عنهابٌنهم عابشة رضً هللا

وؼٌرهم كثٌر الذٌن طالبوا بإزاحة مروان من تسلطه على الدولة ، ولكن عثمان رضً هللا عنه   الؽفاري
 .رفض جمٌع النصابح ، و دى ذلك الى هٌاج العامة والؽوؼاء 

فعال بعض الوالة فً اثارة العدٌد من العامة  ستؽبلل هذه الحوادث وسوء واستطاع عبد هللا ابن سبأ فً ا 
وكان البن سبأ دور و ّي دور فً . ضد والة عثمان ، وانتهى األمر الى الثورة وقتل عثمان رضً هللا عنه 

 .هذه الفتنة 

وادعى محبة االمام . وقد استطاع بمكره وذكابه استؽبلل األوضاع السٌبة الموجودة ، حتى  وقد نٌران الفتنة 
علً  ، ثم ادعى  لوهٌة علً ، وكان له  تباع ٌروجون  قواله ، فلما علم االمام علً بمقولته الشنعاء  مر 

 .بالقبض علٌهم و حرقهم بالنار

أُط٢ ػ٢ِ ػ٤ِٚ حُٔالّ رِٗخىهش كؤكَهْٜ، كزِؾ : "ٖٓ ٍٝح٣ش ػٌَٓش هخٍ 49ٙ 8ٛل٤لٚ ؽوقد ذكر البخاري فً 

رٞح رؼٌحد هللا: "ُٞ ًُ٘ض أٗخ ُْ أكَْهْٜ ٢ُٜ٘ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ: كوخٍ ًُي حرٖ ػزخّ، ٌِّ ، "ال طؼ

ًُٝي ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُلي٣غ ُْ ٣زِؾ . "ٖٓ رّيٍ ى٣٘ٚ كخهظِٞٙ: "ُٝوظِظُْٜ ُوٍٞ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ 

 .ّ رخُ٘خٍ حالٓخّ ػ٢ِ ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ُٝٞ رِـٚ ُوظِْٜ ُْٝ ٣ؼٌرٚ

وٌقال  ن ابن سبأ رجع عن قوله فنفاه االمام علً الى المدابن فعاد الى قوله األول وقٌل  نه استطاع الهرب   
 .واالختفاء فلم ٌستطع االمام علً  ن ٌقتله 

جعل لهم  والٌهود الٌمنٌون هم ٌمنٌون تهودوا منذ  ٌام ُتّبع األكبر، وهم فً األصل قبابل ٌمنٌة منذ زمن طوٌل ، فهذا

. البقاء فً الببلد الٌمنٌة ككل وانتماء لهذه الببلد 

: الٌهود فً عدن 

 .ٝكخٍّ ٝكِٔط٤ٖ ٝحُ٘خّ ٝحُؼَحم ك٢ َٜٓ رخ٤ُٜٞى حُٞحٓؼش رخطٜخالطْٜ ػيٕ ٣ٜٞى ٝرخٌُحص ح٤ُٖٔ ٣ٜٞى حٗظَٜ ٝهي

 حُؼي٢ٗ ػَٔحٕ ىحٝى ا٠ُ حُٔ٘ٔٞد ؿخىٍٝ( ًظخد ىٍح٢ٓ ى٢٘٣)ٓيٍحٜٗخ ٜٓ٘خ ٝػَف ,رْٜ هخٛش ًٝظذ ٓيحٍّ ُْٜٝ

 رٖ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ حُطز٤ذ ْٜٓ٘ حٗظَٜ ًٔخ(...  حُظٍٞحس ) )حُؤٔش ُألٓلخٍ ىٍحٓش ٝٛٞ (ح٤ُٔالى١ حُؼخُغ ػَ٘ حُوَٕ

 .ّ حكظٟٞ ػ٠ِ حالٓلخٍ حُؤٔش َٝٗٝكٜخ  1430  حُظٍٞحس) حُؤٔش حألٓلخٍ ى٤٘٣خ ، ػ٠ِ ًظخرخ ّٛ٘ق ح١ٌُ ِٕٓٔٞ

لَ حُٔـ٢٘ حُٞؿ٤ِ رخٛيحٍ حُٔيٍحٕ  ح٢ٗحُؼِٞ ىحٝى هخّ 1493-1484 ػخّ ٝك٢ ِٓ  ًٝالٛٔخ .َٗكٜخ ٓغ حَُٔحػ٢ ، ٝ

 ٝٛ٘خى .ح٤ُٔالى٤٣ٖ ػَ٘ ٝحُٔخىّ ػَ٘ حُوخْٓ حُو٤َٖٗ ك٢ ػيٕ ك٢ حُٜخىٍس ح٤ُٜٞى٣ش حٌُظذ ًٝؼَص .ػيٕ ٖٓ

 حُلٔطخ١ ك٢ ٝح٤ُٖٔ ػيٕ ك٢  ر٘يٍ رٖ ٣لظَ رٖ هيٕٓٞ  حُلخهخّ ا٠ُ  ِٛل٢ ٗؼخ٤َٗ رٖ ح٤ُٜٞى ِٛـٕٞ ٍث٤ْ ٖٓ ٍٓخُش

 .َٜٝٓ ح٤ُٖٔ ك٢ ح٤ُٜٞى٣ظ٤ٖ حُطخثلظ٤ٖ حُي٤٘٣ش ر٤ٖ حُؼالهخص ٝطٟٞق (حُوخَٛس ك٢ حُـ٤ِ٘س ك٢ ٓٞؿٞىس) َٜٓ ك٢

 

 طؼٞى حُو٠خ٣خ ًخٗض رَ ,ٝؿ٤َٛخ حُٜ٘ي ٤ٓٝالٕ ك٢ حُٔٞؿٞى٣ٖ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ ٝح٤ُٔٔطَ حألٍٝ حًَُِٔ ٢ٛ ػيٕ ًٝخٗض

 ك٤ٜخ ٣ٝلٌْ .آ٤ٓخ َٝٗم ٤ٓٝالٕ حُٜ٘ي ك٢ ٓ٘ظَ٘س ٤ٓ٘خء ػ٣َٖ٘ ٖٓ أًؼَ ػيٕ ٖٓ ك٢ ح٤ُٜٞى١ حُو٠خث٢ حُٔـِْ ا٠ُ

 ُيػْ (حُؼَحم)ٝرخرَ ٝكِٔط٤ٖ ا٠ُ َٜٓ حألٓٞحٍ ٣َِٕٓٞ ح٤ُٜٞى ػيٕ طـخٍ ًخٕ ًٔخ . ػيٕ ك٢ ح٤ُٜٞى١ حُٜٔ٘ي٣ٍٖ

 .ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُوَٕ حُؼخُغ ا٠ُ حُؼخَٗ حُوَٕ ٖٓ ًُٝي ح٤ُٜٞى٣ش حُٔؼخري
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 حُؼَحم ك٢ حُي٤٘٣ش رخألًخى٤ٔ٣خص رخُؼ٘خ٣ش رٌَ٘ ٝحٟق ٝأٜٓٔٞح حُؼز٣َش رخٌُظذ ُٝؼّٕٞ رؤْٜٗ ػيٕ ٣ٜٞى ُػَف ٝهي

  ٤ٗٞٔ٤ٓيُ ٤ٕٓٔٞ رٖ ٠ٓٞٓ أػٔخٍ ًُي ك٢ رٔخ ,رظِي حٌُظذ ا٣خٛخ ِٓٝى٣ٖ ,ٝكِٔط٤ٖ
 

 ٓخٍٛخ ح٤ُٜٞى١ حٓٔٚ) ر٘يٍ رٖ ػ٢ِ كٖٔ أرٞ حٌُز٤َ حُظخؿَ ,ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُلخى١ حُوَٕ ك٢ ,ػيٕ ٖٓ ٝحٗظَٜ

 ًٝخى ٌٛح .ح٤ُٖٔ ٣ٜٞى (ٍث٤ْ أ١) ٗخؿ٤ي ٜٓ٘ذ حر٘ٚ ٝط٠ُٞ ,ٝح٤ُٖٔ ػيٕ ك٢ حُـٔخػخص حُي٤٘٣ش ٍث٤ْ ًٝخٕ (٣ِٞصًٚ

 ٓوط١ٞخ ٓ٘ٔ إٔ ٝؿي ٝهي .ػَ٘ ح٤ُٔالى٤٣ٖ ٝحُؼخ٢ٗ ػَ٘ حُلخى١ حُو٤َٖٗ ك٢ ػيٕ ٤ُٜٞى كٌَح ٣ٌٕٞ إٔ حُٜٔ٘ذ

رٔؼخٓالص  ٣ظؼِن ٝأؿِزٜخ ,حُوخَٛس ٣ٜٞى ثْٜٗظَح ا٠ُ ػيٕ ٣ٜٞى ٖٓ ٢ٛ ٍٓخثَ رخُوخَٛس حُـ٤ِ٘س ٓوط١ٞخص ٖٓ

 .حُلخهخٓخص ر٤ٖ ى٤٘٣ش ٍٓخثَ ر٤ٜ٘خ ٌُٖٝ ,طـخ٣ٍش

 

 ٖٓ حُؼي٣ي ٛ٘خى ًخٗض( حٌُز٤َس حُٔؼالٓش) ٝهخٛش ك٢ حُٔؼزي حٌُز٤َ ,ٓظويٓش ػيٕ ك٢ ح٤ُٜٞى٣ش حُي٤٘٣ش حُيٍحٓخص ًٝخٗض

 ؿخٕٝ ٝطؼ٤ِوخص ٓؼي٣خ ,ػ٤ِٜخ ٤ٕٓٔٞ حرٖ َٝٗٝف ٝىٝحُظِْ ٝحُِٝٛخٍ ٝحُٔـالص ًظذ حُظٍٞحس ك٤ٜخ ٣يٍّ حُظ٢ حُٔؼخري

 .ٝؿ٤َٙ

 

 ػَٕٝ ٝط٤ٌٕٞ ُٝٗٞ٘خٕ حُِٝٛخٍ ىٍحٓش طظْ ٝك٤ٚ .حٌُز٤َ رخُٔؼزي ِٓلن ٛخ٤ٓظِكخ ٣خ٤ٗلخ ٣يػ٠ طٍٞحس) ٓز٠٘ ٝٛ٘خى

  آَحث٤َ ٛخطِٝص ٝهخٕٗٞ

 

 ٤ْٔٗ ٓؼزي ٣َٞٔٗ حٍك٢ ٝك٢حُق طٍٞحس حُٔؼَٝكش حُظٍٞحس ٓوط١ٞ هي٣ٔش ٖٓ ػيٕ ٗٔوش ك٢ حُلخٍك٢ ٓؼزي ك٢ ٣ٝٞؿي

 .حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ حُوَٕ حألٍرؼ٤٘خص كظ٠ ٝحُظٍٞحس حُظِٔٞى ًظذ طيٍّ ًخٗض ػيٕ ك٢

 

 ًٝخٕ ,أٍٝرخ ٖٓ ا٤ُٜخ ٛخؿَ إٔ رؼي ػيٕ  ط١ٖٞ ح١ٌُ ٛخُل٢ ٛخًٗٞٚ ٤ٗٞٓٚ أٜٓٔخ حُظ٢ ٛخًٗٞٚ ٝٛ٘خى ٓؼالٓش

 ّ أه٤ْ 1924 ُؼخّ (حُٔ٘ش ٛخ ٍٕٝ) حُٔ٘ش ٍأّ حكظلخالص ٝك٢ .أٍٝرخ ٖٓ حُٔويٓش حُـي٣يس ح٤ُٜٞى٣ش حٌُظذ ٣ٔظٍٞى

 ح٤ُٖٔ ك٢ ٍٜٓ٘ٞس حُٔؼالٓش ًِٔش) ٤ِْٓ ٓؼالٓش حٗظَٜ ٓل٤ِخ رخْٓ ٗخُّٞ ٝح١ٌُ ٌٓخص ٣يػ٠ ػيٕ ك٢ ؿي٣ي ٓؼزي

. ٝهخٛش حُٜـخٍْٜٓ٘ ,حُطِزش ك٤ٚ ح١ٌُ ٣ظؼِْ حٌُٔخٕ ٝطؼ٢٘

 

 حُوَٕ ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُٜ٘ق ك٢ ػيٕ ا٠ُ رؼش ىهِضح٢ُٔ ٌُٖٝ ,رخ٤ُي طٌظذ ٓوط١ٞش ًخٗض ح٤ُٖٔ ك٢ حُي٤٘٣ش حٌُظذ ًَٝ

 .أ٠٣خ حُؼَر٢ ٝرخُلَف رخُؼز٣َش ح٤ُٜٞى٣ش حُي٤٘٣ش ططزغ حٌُظذ ًٝخٗض ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُظخٓغ

 

 ٝٛٞ ٝحُؼز٣َش رخُؼَر٤ش ٣ٌظزٜخ ًخٕ حُظ٢ حُي٤٘٣ش رخألٗؼخٍ حٗظَٜص ى٤٘٣ش ر٘و٤ٜش ح٤ُٖٔ هخٙ ُيٟ ٣ٜٞى حٛظٔخّ ٝٛ٘خى

ح٤ُٖٔ  ٣ٜٞى ّٛي٣وخ ٣ٝٔخكَ ٣ؼظزَٝٗٚ ًٝخٗٞح .ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُٔخرغ حُوَٕ ٗزِ ك٢ ح٤ُٖٔ ك٢ ١ف حُُٔٞٞى حُ٘ز١ِ ٗخُّٞ

 حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ ريح٣ش ٝك٢ .حُز٤ٞص ٝك٢ حُي٤٘٣ش ك٢ حُٔلخكَ ط٘٘ي كٌخٗض أٗؼخٍٙ ٝأٓخ .ٓوظِلش أٓخًٖ ٖٓ هزَٙ ٣ُِخٍس

 ٝك٢ ,ك٢ حُٔلخكَ ٝاٗ٘خىٛخ هٜخثيٙ رظِل٤ٖ ػيٕ ٣ٜٞى هخّ ٝهي .٣َٟلٚ ا٠ُ ٣لـٕٞ ػيٕ ًخٕ ٣ٜٞى ّ 1948ٌٗزش  ا٠ُ

 حُي٢٘٣ طَحػْٜ ٖٓ ًُي ٣ٝؼظزَٕٝ .ُ٘يٕ ك٢ طـٔؼْٜ ك٢ ًُي ٣لؼِٕٞ ٣ِحُٕٞ ٝال .حالكظلخالص ؿ٤ٔغ ٝك٢ ,حُِٝحؿخص

 .حأل٤َٛ

 

 ى٤٘٣ش ٓوظِلش أؿخ٢ٗ ُْٜٝ .ػيٕ ٜٓٔخ ٖٓ ك٤خس ح٤ُٜٞى ك٢ ؿِءح ًخٗض ٝحُـ٘خء ح٤ُٓٞٔو٠ إٔ: )ػيٕ ٣ٜٞى ًظخد ٣ٝوٍٞ 

 .حُ٘ز١ِ ٗخُّٞ هٜخثي ٢ٛ طِل٤ٜ٘خ طْ حُظ٢ حُوٜخثي أَٜٗ ٌُٖٝ ..ٝحُؼٞح١ق حُلذ ٝأؿخ٢ٗ ,حؿظٔخػ٤شٝ

 

ا١ٌٙٛد فٟ ػذْ تؼذ االؼرالي اٌثش٠طأٟ 
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وعندما دخل االنجلٌز الى عدن كان عدد الٌهود  لفً شخص تقرٌبا ، واتصلوا بالكابتن هٌنس وامدوه بكثٌر من 

الدولة العبدلٌة التً كانت فً لحج والتً كانت تحكم عدن والتً حاولت ثبلث  المعلومات واشتؽلوا جواسٌس ضد

مرات ان تستعٌد عدن من الكابتن هٌنس ولم تستطع بسبب قوة المخابرات البرٌطانٌة والتً كانت اعداد كبٌرة منها 

شتؽلوا كجواسٌس والٌهود فً عدن اشتؽلوا كتجار وكانوا ٌعملون خاصة فً صٌاؼة الذهب ، وا.بواسطة الٌهود 

. للحكومة البرٌطانٌة وموظفٌن لها ، كما اشتؽلوا فً بٌع الخمور بشكل كبٌر 

فً نٌوٌورك فً مؤتمر انعقد فً  ؼادٌر فً المؽرب وحدثته عن ( بٌلتش)و ذكر  ننً قابلت ربٌس  حبار الٌهود  

. ذلك ٌهود الٌمن و نهم ٌمنٌون فاستؽرب ذلك  ول األمر ولكنه  ٌقر بالحقٌقة بعد 

بد ت الحركة الصهٌونٌة فً فلسطٌن بمذابح كبٌرة ، مذابح دٌر ٌاسٌن وقبٌة وؼٌرها ، وقتلوا اعدادا  1948فً 

ضخمة من الفلسطٌنٌٌن حتى ٌرهبوهم ، وٌخرجوا من ببلدهم وٌحتلون ببلدهم ، وكان شامٌر وبٌجن هم القابمون 

دما سمعوا األخبار السٌبة هذه ، وكانت ثورة طبٌعٌة ولكن بكثٌر من هذه المذابح والقتل ، فثار الناس فً عدن ، عن

. كان وراءها  شٌاء سنذكرها 

وقد  دت الثورة الطبٌعٌة الى  ن ٌقوم بعض الناس باحراق بعض  ماكن الٌهود ، فً كرٌتر عدن ، ونزلت القوات 

ب من منطقة الٌهود ، ولكن البرٌطانٌة وحاولت  ن تحمً هؤالء الٌهود و طلقت النٌران مباشرة على كل من ٌقتر

الؽرٌب فً األمر  ن ٌهود عدن الذٌن هاجروا بعد ذلك الى برٌطانٌا وكتبوا كتابا  صدره المتحؾ البرٌطانً موثقا 

. ٌقول  ن جنود برٌطانٌا كانوا  ٌضا ٌطلقون النار على بٌوت الٌهود حتى ترعبهم 

عمل مع الحركة الصهٌونٌة بتهجٌر ٌهود الٌمن الى وكانت برٌطانٌا مع ربٌس الٌهود بنٌن الموجود فً عدن ت 

اتوا بهم من مناطق مختلفة من .. جر ٌهود عدن وٌهود الٌمن الى فلسطٌن فلسطٌن ، وبالفعل بعد هذه الحادثة ها

وما حولها ومن صنعاء ، واتوا بهم من بٌحان وشبوة من المنطقة الجنوبٌة وؼٌرها ، وتجمع ( صعدا ) الشمال من

علٌهم  آالؾ الٌهود فً ما ٌسمى مدٌنة الشعب اآلن ، فً منطقة الحسوة ، تجمع فٌها آالؾ منهم وكانت تشرؾ

برٌطانٌا فً مخٌمات خاصة ، وتقوم بتمرٌض المصابٌن منهم ، وكان بعضهم مرضى وبعضهم عندهم حاالت 

.  معدٌة من الحشرات والطفٌلٌات ، فكانوا ٌقدمون لهم العبلج والدواء والؽذاء حتى تتحسن صحتهم 

بساط ) رحبلت متتابعة و طلق علٌها و بد ت الخطوط الجوٌة البرٌطانٌة ، فً نقل الٌهود الى فلسطٌن من عدن فً 

الؾ ٌهودي من عدن الى فلسطٌن جوا ،وكان الٌهود  50وفً خبلل سنة تم نقل  1950  -1949، منذ ( الرٌح

 لؾ نسمة ، ولم ٌهاجر كل ٌهود  10ٌُجمعون من كل مكان فً الٌمن ، وكان عدد الٌهود فً عدن قد وصل الى 

.  لؾ ٌهودي ٌمنً  300ا فً اسرابٌل بعد ذلك حتى وصل عددهم الى وقد تكاثرو.. عدن بل هاجر جزء منهم 

م 1948حواد  

٢ٛٝ  ح٤ُٜٞى كٞح١ٍ ك٢ حألهَٟ ٛـ٤َس حُٔؼخري حٌُز٤َ ًٝخٗض رخُٔؼزي ٣ؼَف ٓؼزي ٜٓ٘خ ٓؼخري ػَ٘س ػيٕ ك٢ ٤ُِٜٞى ًخٕ

 أٜٛٔخ ,ٍث٤ٔش ٗٞحٍع أٍرؼش ٤ُِٜٞى ًٝخٗض .(حُظِٔٞى طؼخ٤ُْ ٝرؼٞ حُظٍٞحس حُٜـخٍ حُطِزش ُظؼ٤ِْ ٌٓخٕ أ١)ٓيٍحٕ 

 ٝٓيحٍّ ح٤ُٜٞى حُز٘ٞى ٓ٘طوش ا٠ُ ٣ئى١ ٝٛٞ (ح٤ُّٞ ا٠ُ ح ٓٞؿٞى ٣ِحٍ ٤ِٓٔخٕ ح١ٌُ ال حُِٔي ٗخٍع رخْٓ ٓخػَف

 1948ٝهي حكظَهض ك٢ كٞحىع حُ٘ـذ ( ٝأهَٟ ُِز٘خص ُِز٤ٖ٘ ٓيٍٓش)



111 

 

ٛخ٣٘ش ػ٠ِ حُلِٔط٤٘٤ٖ ٝحهخٓش ػيس ٌٓحرق ّ ، رٔزذ حػظيحءحص ح٤ُٜٞى حُٚ 1932 ػخّ ػيٕ ك٢ ٤ُِٜٞى ٌٓرلش أٍٝ هخٓض ٝهي

 .ُِلِٔط٤٤٘٤ٖ 

 
 ٌٛٙ ٍٛٞس ُِٔؼزي حٌُز٤َ ك٢ ػيٕ حُٔؼالٓش حٌُز٤َس 

 

 إٔ أٍحى ,ّ 1921 ػخّ ػيٕ ر٣ِخٍس حُؼخٖٓ اىٝحٍى حُِٔي ك٤ٔخ رؼي أٛزق ٝح١ٌُ) ٣ِِٝ ٢ُٝ ػٜي ر٣َطخ٤ٗخ) أ٤َٓ هخّ ٝػ٘يٓخ

 ٝال ٓزض، ٣ّٞ ًُي إٔ رلـش حُظٞح٢ٛ ،  ا٠ُ ٣ٌٛذ إٔ حأله٤َ ٌٛح كَكٞ ,٤ٗٞٓٚ ٓ٘خك٤ْ ر٤ٖ٘ ١خثلش ح٤ُٜٞى ٍث٤ْ ٣وخرَ

 .ح٤ُٜٞى ٓيٍٓش أٓخّ ر٤ٖ٘ كوخرِٚ ,ر٘لٔٚ ٣ِِٝ أ٤َٓ ؿخء ٝرخُظخ٢ُ ,(٣ًَظَ ػٖ هٔٔش أ٤ٓخٍ طزؼي) حُظٞح٢ٛ ا٠ُ حُٔلَ ُٚ ٣ـُٞ

 ح٤ٗٞ٤ُٜٜش حُلًَش ٖٓ ْٝٛ .ّ 1948 ح٤ُٜٞى ػخّ طَك٤َ ك٢ ًز٤َ ىٍٝ ُْٜ ًٝخٕ ,ػيٕ ك٢ رخُؼَحء ر٤ٖ٘ أَٓس ٝهي ػَكض

 .ح٤ُٖٔ ك٢ ًخٗٞح أُق ٣ٜٞى١ رو٤ٖٔٔ آَحث٤َ أٓيص حُظ٢

ٌٝٛح ٣ٟٞق ٓيٟ ٗلًٞ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ حألٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٣َطخ٤ٗش رل٤غ ٣ؤط٢ ٢ُٝ حُؼٜي ر٘لٔٚ ر٣ِخٍس ر٤ٖ٘ ٍث٤ْ حُطخثلش 

 .ح٤ُٜٞى٣ش ك٢ ػيٕ 

 
 1921ٓ٘ش  ٣ِِٝ أ٤َٓ ٣ٔظوزَ ػيٕ ك٢ ح٤ُٜٞى٣ش حُطخثلش ٍٝث٤ْ ح٤ُٜٞى١ حُظخؿَ

 

٣ٜٞى٣ش  أكزض كبًح طل٣َٔخ طخٓخ طِٝؽ ح٤ُٜٞى١ أٝ ح٤ُٜٞى٣ش رـ٤َ ح٤ُٜٞى١ ٝرخُظخ٢ُ ٖٝٓ حُٔؼِّٞ حٕ حُي٣ٖ ح٤ُٜٞى١ ٣لَّ 

 ٖٓ ػخثالص طٌٞٗض ٝٗؼَف ,ػيٕ ك٢ ٌٛح ًؼ٤َح كيع ٝهي) حُِْٔٔ ٝطظِٝؽ آالٜٓخ ٝطؼِٖ أِٜٛخ ٖٓ طَٜد كبٜٗخ ِٓٔٔخ

 (.ٝؿ٤َٛخ ٛؼيس ٣ٍٝيس ١ف كيع ًٔخ ح٣ُِـخص ٌٛٙ
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ٝحًح أِْٓ ٣ٜٞى١ كبٗٚ ٣طَىٝٗٚ ٖٓ ٓ٘طوظْٜ ك٤ٌٛذ ح٠ُ هخ٢ٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ٣ٝؼِٖ حٓالٓٚ ، ٣ٝؼِٖ حُوخ٢ٟ ًُي ك٤ٔ٤َ ٓؼٚ 

ََ هللا ى٣ٖ حالٓالّ ، ٣ِٝظق كُٞٚ حأل١لخٍ ٤ٔ٣َٕٝٝ ٖٓ  ٝأ١لخٍ أٗوخٙ َٜ رخُطزَ ٤ٜ٣ٝلٕٞ َٜٗ هللا ى٣ٖ حالٓالّ ، َٗ

 ٕ ُٚ حُظزَػخص كظ٠ ٣ؼ٤ٖ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٍِٓ٘ ح٠ُ ٍِٓ٘ ٣ٝـٔؼٞ

 

 ؿٞٗٞح ح١ٍُٞٔ كل٤ي) ٣ٞٓق رٖ ٣َٞٔٗ حَُحر٢ ّٛ٘لٚ ّ ٝهي1906ػخّ ( ٣ٞٓق ٗلِش)ًظخد ِٜٗش  ػيٕ ك٢ ظَٜ ٝهي

 حالٗظٜخء ٌٓ٘ ػيٕ ك٢ طٔخٍّ ًخٗض ح٤ُٜٞى٣ش ٝحُظ٢ حُي٤٘٣ش حُطوّٞ ؿ٤ٔغ ػ٠ِ حٌُظخد ٌٛح ٣ٝلظ١ٞ .(ػيٕ ك٢ حُيحٕ حُؼخُغ

 .حُلي٣ؼش حُؼٍٜٞ ا٠ُ حُوخْٓ ح٤ُٔالى١ حُوَٕ ك٢ ٤ٍِْٗأٝ طِٔٞى ٖٓ

 

ػيٕ ر٤ض حُي٣ٖ ٝٛٞ حَُٔؿؼ٤ش حُي٤٘٣ش ٤ُِٜٞى ٝال ٣ِحٍ ٣ٞؿي ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ٝؿ٤َٛخ ٓخ ٠ٔٔ٣ ر٤ض حُي٣ٖ ح١ٌُ  ك٢ ًٝخٕ

 .حألٍػًًْٞ ٣ؼظزَ حَُٔؿؼ٤ش حُي٤٘٣ش ٝهخٛش ٤ُِٜٞى

 

 ا٠ُ ٓظش ر٤ٖ ٓخ ػيٕ ك٢ ًٝخٕ ,حُٔؼخري ح٤ُٜٞى٣ش ػ٠ِ ٟخأ١ ٣َ٘ف ح١ٌُ ح٤ُٜٞى أكزخٍ ٍث٤ْ حُي٣ٖ ر٤ض ػ٠ِ ٣َٝ٘ف

 طخرٞص ػخىس ط٠ٔٔ ٌٓظزش ٝك٤ٚ .٢ِٜٓ أُق ٖٓ أًؼَ ٣ٝٔظٞػذ حَُث٢ٔ٤ حُٔؼزي ٝٛٞ.  ارَحٛخّ ٝأًزَٛخ ٓخؿٖ ٓؼخري ػَ٘س

 ػيٕ ك٢ حُؼٜي طخرٞص ًٝخٕ .(حُؼٜي طخرٞص ك٢ رخُظٍٞحس ٣لظلظٕٞ ك٤غ ًخٗٞح هي٣ٔش ػٜٞى ا٠ُ ٣َؿغ أَٓ ٝٛٞ) حُؼٜي

 أ٠٣خ َٗٝف ٝػ٤ِٜخ .حُؼَر٤ش أٝ رخُلَٝف رخُؼز٣َش ػخىس ٝطٌظذ .(ٌٍَٓ ٜٓ٘خ ًؼ٤َ) حُظٍٞحس أٓلخٍ ٖٓ 270 ٣لظ١ٞ ػ٠ِ

  .حُؼَر٤ش أٝ حُؼز٣َش رخُِـش

 

 

 ٌٛٙ ٖٓ ٝٛٞ ,(ٗخ٢ٓ) ح٤ُٜٞى ٍث٤ْ ح٤ُٜٞى٣ش ٠ٔٔ٣ٝ ٝحُٔيحٍّ حُٔؼخري ػٖ ٓٔئُٝش حُؼ٣َش ٠ٓٞٓ ر٤ٖ٘ ػخثِش ًٝخٗض

ُيٟ كٌٞٓش ػيٕ  ح٤ُٜٞى٣ش حُطخثلش حُٔخ٢ُ حإلٗلخم ك٢ ٣ٔخْٛ ٝإٔ ,حُز٣َطخ٤ٗش ػيٕ ٣ٔؼَ كٌٞٓش إٔ ٝحؿزخطٚ ٖٝٓ .حُؼخثِش

 ػ٠ِ حُـٔؼ٤خص ٣َ٘ف ٝإٔ ,حُلوَحء ٤ُِٜٞى ٝحٌُٖٔ حُظؼ٤ِْ ٣ٞكَ ٝإٔ رخُـٔخػش ٝإٔ ٣ٔخْٛ ك٢ حالٗلخم حُٔخ٢ُ ُِؼ٘خ٣ش

 ٝحٛظٔخٜٓخ حألَٓس ػَٝس ًخٗض رَ ٓ٘ظوزخ ٣ٌٖ ٣ٜٞى ػيٕ ُْ ك٤خس ك٢ حألٍٝ حُٔٔئٍٝ ٛٞ ًخٕ ٝرخُظخ٢ُ ,حُي٣ٖ ٝر٤ض حُو٣َ٤ش

 ط٘ظـَ ًٔخ ,ػيٕ ٝطئؿَٛخ ر٤ٞص ٜٗق طِٔي حُؼخثِش ٌٛٙ ًٝخٗض .ػيٕ ٣ٜٞى ًظخد ٣وٍٞ ًٔخ.(ِٓطظٜخ ٜٓيٍ حُي٢٘٣

 .اُن ...حُؤٍٞ ٝر٤غ رخَُرخ

 

 حُظ٢ آَحث٤َ ك٢ أٝ ُ٘يٕ ك٢ ك٤خطْٜ أك٠َ ٖٓ ًخٗض ػيٕ ك٢ ك٤خطْٜ إٔ ُ٘يٕ ك٢ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ ػيٕ ٣ٜٞى ٣ًًٌَٝظخد

 ,ٍٝؿ٤يس ِٜٓش ًخٗض حُل٤خس إٔ اال ,آٌخ٤ٗخطٜخ ك٢ رِ٘يٕ طوخٍٕ ال ػيٕ إٔ ٍؿْ ,ُ٘يٕ ا٠ُ ٝؿخىٍٝٛخ رؼ٠ْٜ ا٤ُٜخ ٛخؿَ

 ٌُٖٝ (حُؼ٣َٖ٘) حأله٤َ حُوَٕ ػخُٔخ هخٛخ رٌٜح ,ٓوظِلخ ػخُٔخ ػيٕ ًخٗض ُوي: أكيْٛ  ٣وٍٞ .ػيٕ ك٢ ٍه٤ٚ ٢ٗء ًَٝ

 كوَحء ًخٗٞح (ح٤ُٜٞى ٖٓ) حُ٘خّ رؼٞ إٔ ٖٓ رخَُؿْ ,٤١زش ٍؿيس ك٤خس ك٢ ػيٕ حُ٘خّ ػخٕ ح٥هَ دحُـخٕ ك٢

 ُوي .ح٤ُٔخٍحص ًُي ك٢ رٔخ ػيٕ ك٢ ٣ٌٖ ٤ٗجخ ؿخ٤ُخ ُْ ..ٍٝه٤ٜخ ٓظٞحكَح ىحثٔخ ًخٕ حُطؼخّ ..ٍحكش ك٢ ػخٗٞح أْٜٗ اال ,

ٝٓٔظؼش ، ًٝخٕ  ٍحثؼش ػيٕ ك٢ ك٤خط٘خ ًخٗض ُوي .ثذح٠َُح ٖٓ هخ٤ُش كَس ٓ٘طوش ألٜٗخ ًخٗض ,ِٜٓش ٤َٓٔس ك٤خس ًخٗض

 .ٓـظٔؼ٘خ  أًؼَ طوخٍرخ ٝٓٞىس 

 حُٔؼزي ًٝخٕ .ك٢ ػيٕ حُل٤خس ىٍٝس حَُحر٢ ٌٛح ٌَٗ ٝهي .ػيٕ ك٢ ح٤ُٜٞى٣ش حُـٔخػش ُٞؿٞى حُٔزيأ حَُث٢ٔ٤ ٛٞ حُي٣ٖ ًخٕ

 ٝأٓخ ٣ّٞ .٣ٌٛزٕٞ ُِٜالس ك٢ حُٔؼزي ٤ٓٞ٣خ  ًٝخٕ ًؼ٤َ ٖٓ حَُؿخٍ .ػيٕ ك٢ ح٤ُٜٞى٣ش حُـخ٤ُش ٓـظٔغ ك٢ حالٍطٌخُ ٗوطش ٛٞ

 ٣ّٞ ًٝخٕ .ك٢ ػيٕ ح٤ُٜٞى١ حُل٢ ك٢ طظلَى ٤ٓخٍس أٝ ٣لظق ٓلَ أ١ ٛ٘خى ٣ٌٖ ُْٝالى المعبد   حُـ٤ٔغ ك٤ٌٛذ حُٔزض

  ,رَٜحٓش حُٔزض ٣َحػ٠

 

حُؼٍٞس ٟي  كِٜض ػ٘يٓخ ّ 1948 ػخّ ٝى٣ش كظ٠ ٝحُؼالهخص أػ٤خىْٛ ك٢ ٤ُِٜٞى حُٜيح٣خ ٣ٜيٕٝ حُِٕٔٔٔٞ حُؼَد ًٝخٕ

 .ا٤ُٜخ ٣ٝلّٕ٘ٞ ػيٕ ا٠ُ حُؼٞىس ٣ظٕٔ٘ٞ أْٜٗ ػيٕ ٣ٜٞى ٖٓ ًؼ٤َ ٣ٝوٍٞ. ح٤ُٜٞى
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 ريح٣ش                    ك٢ ٣ٜٞى١ ٢٘ٔ٣ ٤ٗن رلؼٜخ                                          ٍٛٞس ك٢ ح٤ًُٞز٤ي٣خ َٗ٘طٜخ ٍٛٞس

 إٔ ؿيح حُٜؼذ ٖٝٓ .حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ « ح٤ُٖٔ                              ٣ٜٞى » ٖٓ آَحث٤ِ٤ش ٣ٜٞى٣ش ُؼَّٝ

 ك٢   ِْٓٔ ٢٘ٔ٣ ٤ٗن أ١ ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ح٤٘ٔ٤ُش                            طلَم حُؼَّٝ ُزخّ ػ٠ِ أَٛص ٢٘ٔ٣ أَٛ

 ٝحكي   حُِزخّ إٔ ك٤غ ,حُلظَس طِي                    آَحث٤َ          ك٢ ٝٓـَٞٛحطٜخ ٣ُ٘ظٜخ رٌخَٓ ح٤ُٜٞى٣ش

 ٝحَُ٘د   ٝحألًَ رَ ,ٝحكيس ٝػ٤خد                                 ٝحُؼٔخٓش ًٛز٤ش ٓ٘ـٞالص ٢ٛٝ .ّ ٩٘٨ٔ ػخّ

 ٝحكيس ٝحُِٜـش رَ ,ح٤ُٖٔ                                           ٓظ٘خرٚ ٖٓ رٜخ أطٞح ٝٓـَٞٛحص ًٍِٓ٘ش

 ٤٘ٔ٣ٕٞ ٣ٜٞى ٛخؿش ٝٛ٘ؼٜخ

 

 
 

 ٚغ١شٖ ؼاشذ ِٓ ا١ٌٙٛد ذع١ّغ ؼ١س ذُ َ ١٩٤٨ عٕح ؼاشذ فٟ ِؼغىش ا١ٌٙٛد األغفاي ِٓ ِعّٛػح
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 لثً اْ ذؽرشق  ,َ ١٩٤٧ د٠غّثش ٣ فٟ ٌٍٚثٕاخ ٌٍث١ٕٓ ا١ٌٙٛد ِذسعرٟ

https://www.youtube.com/watch?v=OalZ1ObAcNQ&feature=youtu.be 

ٓوطغ ٗخىٍ ٤ُٜٞى ح٤ُٖٔ رخُـ٣َِس حُؼَر٤ش ك٢ حَٓحث٤َ ْٝٛ ٣لٕ٘ٞ ح٠ُ ك٤خطْٜ حُٔخروش ك٢ ح٤ُٖٔ ٓغ ٌٛح كوي حٓظطخع ٓويّ 

حىس حُؼالهخص حُٞى٣ش ر٤ٖ ح٤ُٖٔ حُزَٗخٓؾ حالَٓحث٢ِ٤ حٕ ٣ٍٜٞ ك٤خطْٜ ك٢ ح٤ُٖٔ ٝك٢ حَٓحث٤َ ٝحٕ ٣ٔظـَ ٌٛح ك٢ حُيػٞس ح٠ُ حع

ٝحَٓحث٤َ ، ًٔخ هخّ رظ٣َِٝ رؼٞ حُلوخثن حُظخ٣ٍو٤ش ٓؼَ هُٞٚ إٔ ى٣ش ح٤ُٜٞى١ ػ٘ي حُوزخثَ ح٤٘ٔ٤ُش أٟؼخف أٟؼخف ى٣ش حُِْٔٔ 

٤ِٖٔٔٓ ، ٝإٔ حُٔلخكظش ػ٠ِ ك٤خس ح٤ُٜٞى١ ػ٘ي حُوزخثَ ح٤٘ٔ٤ُش أْٛ رٌؼ٤َ ٖٓ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٍؿَ حُوز٤ِش حُِْٔٔ ، ٝال ٗي إٔ حٍ

كخكظٞح ػ٠ِ ػٜٞىْٛ ٓغ  ح٤ُٜٞى ٝحػظزخٍْٛ ك٢ ًٓش حالٓالّ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٝٛ٘خى ٓزخُـخص أهَٟ هخّ رٜخ ٓويّ حُزَٗخٓؾ 

ٝهخُٞح ُْٜ ُٔخًح طٜخؿَٕٝ ح٠ُ . حالَٓحث٢ِ٤ ح٢٘ٔ٤ُ ٓؼَ هُٞٚ حٕ ؿ٤َحٕ ح٤ُٜٞى ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ ًخٗٞح ٣زٌٕٞ ُلَحهْٜ ح٤ُٜٞى 

ٝٓؼِّٞ إٔ ح٤ُٔٔق ُْ ٣ظَٜ رؼي ٝال ح٤ُٔٔق . ُوي ظَٜ ٤ٔٓق ح٤ُٜٞى ٝحٗ٘خ ح٤ُٚ ًحٛزٕٞ : ٝى كِٔط٤ٖ ٝٛ٘خ ١ٌْٞٓ٘ ؟ كؤؿخد ح٤ُٚ

ٝحُيؿخٍ ح٤ُٜٞى١ ، ٌُٜٝ٘خ ىػخ٣خص هخٓض رٜخ حُلًَخص ح٤ٗٞ٤ُٜٜش الٓظـالد ٣ٜٞى ح٤ُٖٔ حُٔظي٤٘٣ٖ ٝح٣ٌُٖ ػخٗٞح رؼي ٛـَطْٜ 

 (.حَٓحث٤َ)ح٠ُ كِٔط٤ٖ 

 

 

 

(: لشٌطان كلمة هندٌة ت نً بٌت من دور واحد مسقوفبنجلة ا)الجم ٌة الماسونٌة فً عدن 

   

                شعار الماسونٌة                1850موقع بنجلة الشٌطان شارع المعبل مكان السهم     بنجلة الشٌطان عام 

الواقع فً (  ج بٌت من دور واحد مسقوؾ بطوب متدر)كان مقر الجمعٌة الماسونٌة فً عدن فٌما ٌسمى بنجلة الشٌطان 

وقد ُصّمم المحفل حسب الشروط العقابدٌة للماسونٌة، وكان ال ٌدخله ؼٌر .... م 1850المعبل والذي  سس فً عام 

https://www.youtube.com/watch?v=OalZ1ObAcNQ&feature=youtu.be
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األعضاء، ودون شك كان للسرٌة دور فً إطبلق  هل عدن علٌه ذلك االسم، فكلمة بنجلة تعنً عند سكان عدن البٌت 

. ل على ارتباطه بالجرابم السرٌة وإضافة اسم الشٌطان لها، دلً( بالهندٌة)

عمال لجمع البراز قبل وجود الصرؾ الصحً وهم من  صول حبشٌة قدٌمة وتعتبر )وفً شهر صفر ، ٌقال إن الجبرت   

وكانوا ٌقومون بخطؾ األطفال  و  ي إمر ة  تمر من قرب هذا المكان لصالح بنجلة الشٌطان ، وكانت عدن ( طبقة منبوذة

ٌلة السكان وخاصة فً تلك المنطقة ، وتروى حادثة وقعت فً فترة الحرب العالمٌة األولى عندما وجد شابا فً تلك الحقبة قل

.  مذبوحاً بالقرب من بنجلة الشٌطان، وكانت كل كمٌة الدم الذي فً جسمه قد سحبت منه

الشٌطان ولكنهم وجدوها وقد روت لً والدتً  ن إمر ة كانت تزور بٌتنا خطفت فً إحدى المرات و خذوها إلى بنجلة 

. فلم تعجبهم فأخرجوها و طلقوها ( األنٌمٌا)هزٌلة جدا وتعانً من فقر الدم

. وكان المحفل فً عدن ٌضم عدداً من الٌهود وؼٌرهم وله رموز عجٌبة و ٌحتوي على رسومات واشارات هندسٌة خاصة 

الباب الكبٌر بعد صعود عدة درجات ، وفً الداخل  وعلى واجهته نجمة داوود، وفً الخارج، المدخل العام وٌدلؾ منه إلى

ٌقع العامود االول على الٌمٌن وهو ٌرمز للشمس ، وفً الجانب األٌسر ٌقع العمود الثانً وهو ٌرمز للقمر، وفً األعلى 

حالة  مثلث، وهو ٌعنً الحاضر والماضً والمستقبل وفً وسط المثلث ٌقع شعار الماسونٌة العالمً الفرجال والمنقلة فً

.  التقاء، والثالوث ٌرمز إلى الوالدة والحٌاة والموت ،  ما الدرج فهً ترمز إلى ارتقاء الفرد نحو األخّوة المقدسة 

والؽرؾ لها نوافذ فً كل ؼرفة نافذة ولها حدٌد حتى ٌمنع من الدخول عبرها،  ما اللون الذي دهن به المحفل فهو األبٌض 

خل ٌتكون المحفل من عشر ؼرؾ مختلفة من حٌث الطول والعرض، وتعد قاعة ومن الدا. الذي ٌرمز إلى النور 

االجتماعات هً األطول، وتوجد بها عدة صور لرموز وشعارات الماسون، الفواصل خشبٌة على شكل مربعات وهو نوع 

.. من الهندسة المعمارٌة ، واألرضٌة من األسمنت 

ا بٌن اللون األسود واألبٌض،  ما الكراسً فهً توزع حسب المناصب وعندما ٌعقد االجتماع ٌفرش بساط مربعاته تقع م 

فً المحفل وتوجد طاولة توضع علٌها الكتب المقدسة حسب ظهورها فً العالم، التوراة، اإلنجٌل، القرآن، ألن كل منتسب 

س علٌه األستاذ األعظم ، للمحفل ٌقسم على الكتاب الذي ٌتبع دٌنه وخلؾ الطاولة توجد ثبلثة كراسً  والذي فً الوسط ٌجل

والكرسً على الٌمٌن ٌجلس علٌه المساعد األول ، والكرسً الثانً ٌجلس علٌه مساعد آخر . وهو  على منصب فً المحفل 

 .

ٌُشاهد من الجهات الثبلث وهو بالقرب من مقبرة الٌهود . وقد اختٌر لمحفل عدن مكانا منعزال  مرتفعا على سفح الجبل   .  و

. تطاؾ األطفال وؼٌرهم و خذ الدماء منهم فً هذا المحفل اال  نه لم تثبت  ي قضٌة من هذه القضاٌا ورؼم قصص اخ

وفً بداٌة الثمانٌنات من .. وقد تحولت بنجلة الشٌطان بعد االستقبلل إلى مقر الجبهة القومٌة التً تحولت الى الشٌوعٌة  

والصناعة بدالً عنه ، ثم صار هذا المبنى مقرا لمحافظ عدن لفترة القرن العشرٌن تمت إزالته ، وشٌد مبنى وزارة التجارة 

 (. المصدر للكاتب نجمً عبد المجٌد ، االنترنت صفحة األمناء بنجلة الشٌطان ، بتصرؾ )محدودة 

https://alomanaa.net/news16039.html 

: دم لفطٌر صهٌون 
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ض األشخاص من النصارى واستخدام دمابهم لصناعة فطٌر عٌد ثبتت حوادث كثٌرة فً التارٌخ لقٌام الٌهود باختطاؾ بع   

مثلما حدث فً قضٌة األب توما الكبوجً وخادمه إبراهٌم  مارة ، فً ( .  و عٌد العبور  و عٌد الفطٌر)الفصح الٌهودي 

د ٌهود ونفوذهم ولكن مكاي... التً اعترؾ فٌها الجناة بجرٌمتهم وصدر الحكم ضدهم باالعدام  1840دمشق  بتارٌخ فبراٌر 

لٌس ذلك فحسب بل استطاعوا  ن ٌسدلوا ستار التعتٌم ... السٌاسً والمالً استطاعوا انقاذ هؤالء المجرمٌن من ٌد العدالة 

. على هذه الجرٌمة البشعة 

هم  نهم كانوا ٌسمعون حوادث كثٌرة تحدث فً  ٌام: وٌذكر الشٌخ مصطفى الزرقا فً مقدمته لكتاب الكنز المرصود      

ولكنه كان ٌظن  ن ذلك من الؽلو ضد الٌهود و ن ال حقٌقة لهذا األمر ، فلما قر  . فً دمشق وؼٌرها من المدن السورٌة 

تفاصٌل جرابمهم فً الكنز المرصود وقصة البادري توما  الكبوجً ، عرؾ  ن لهذه القصص التً كان ٌسمعها فً طفولته 

.  صل 

حوادث كثٌرة مشابهة لقصة البادري توما الكبوجً ،  وإن " الفكر الدٌنً الٌهودي "  وقد ذكر الدكتور حسن ظاظا فً كتابه

 1255من مدٌنة لنكولن بانجلترا عام " هٌوج"كانت لم تثبت ثبوتها الجلً الواضح ، ومنها اختطاؾ الٌهود للطفل االنجلٌزي 

، وفً فورثامبتون سنة  1261بألمانٌا سنة  وفً بنورتسهاٌم 1257وقتل طفل آخر فً لندن سنة ... فً موسم عٌد الفصح 

، وفً كرٌس سنة  1292، وفً كولمار سنة  1287وفً برن بسوٌسرا سنة  1287، وفً مٌونبخ بألمانٌا سنة  1279

1293 ...

وقد  1947مارس سنة  26فً جنوب فرنسا فً ( فوكلوز )فً فالرٌاس فً منطقة " مٌا"وآخر هذه الحوادث اختفاء الطفلة 

وكانت التهمة .. لى الطفلة فً الٌوم التالً مقتولة ومسحوبا دمها من جروح عملت فً الجبهة والٌدٌن والرجلٌن عثر ع

. منصّبة على الٌهود ولكن األدلة كانت ؼٌر كافٌة إلدانتهم 

اسرابٌل من هو  هم  عٌاد الٌهود النهم ٌزعمون  ن هللا  خرج بنً ( : عٌد الفطٌر  و عٌد العبور)وعٌد الفصح الٌهودي 

. مصر وقتل كل بكر من المصرٌٌن ومواشٌهم 

سبعة  ٌام ثم ٌذبحون شاة وٌشون لحمها وٌأكلونه قٌاما مسرعٌن ، ( الخبز الؽٌر المخمر )وٌأكل الٌهود فً هذا العٌد الفطٌر 

ٌُحتفظ به وٌوزع على جمٌع م عابد الٌهود حٌث ثم  ضاؾ األحبار بعد ذلك وضع دم من نصرانً  و ؼٌره إلى الفطٌر الذي 

. ٌأكلون منه فً ذلك العٌد ، وهذا ٌفّسرعملٌات قتل ضحاٌاهم وسحب الدماء منها بصورة بشعة 

. واتضحت بعض هذه الحوادث وخاصة فً  وروبا فً القرن الثالث عشر وما بعده ، و ّدت إلى بعض المجازر للٌهود 

دمه إبراهٌم  مارة التً حدثت فً دمشق التً ثبتت ثبوتا وآخر هذه الحوادث المشهورة قصة البادري توما الكبوجً وخا

قطعٌا ، بإعتراؾ الجناة بجرٌمتهم ، و نهم قاموا بها تنفٌذا لتعالٌم التلمود ،  وهم الحاخام موسى  بو العافٌة وداود هراري 

 .واخوته 

مخطوط التوارة الٌمنً فً اسرائٌ   
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بدف ة جدٌدة من ٌهود الٌمن قدمت إلى إسرائٌ  فً م 2016آذار / مارا 21ٌاهو اَل نٌن التقى رئٌا الوزراء اْلسرائٌلً بنٌامٌن نتن

 .عملٌة سرٌة

وعابلة  (بالقرب من صنعاء) منهم قدموا من مدٌنة رٌدة 14شخصا،  19وضمت الدفعة، التً وصلت إلى إسرابٌل 
السابق علً عبد هللا صالح مع  وقد  رسلهم الربٌس .مؤلفة من خمسة  شخاص قدمت من العاصمة الٌمنٌة صنعاء

وقد قام كسنجر . سنة  600 -500النسخة القدٌمة الخطٌة من التوراة الموجودة فً الٌمن وٌعتقد  ن عمرها ما بٌن 
عندما زار الٌمن باالطبلع على هذه المخطوطة وطلب من الربٌس علً عبد هللا صالح آنذاك  ن ٌأخذها و ن ٌدفع 

ولكن بعد  ن ساءت  حوال علً . ٌس عبد هللا صالح رفض ذلك وسمح له بأخذ صور منها له مبالػ طابلة ولكن الرئ
عبد هللا صالح وتم عزله وقامت الثورة ضده اتصل باسرابٌل وربٌس الوزراء نتنٌاهو وعرض علٌه  ن ٌرسل هذه 

ذه لدى الوالٌات المتحدة النسخة الفرٌدة من التوراة مع مجموعة من ٌهود الٌمن على  ن ٌقوم نتنٌاهو باستخدام نفو
. وؼٌرها العادة علً عبد هللا صالح الى الحكم 

وتظهر الصورة الثانٌة ٌهودٌتان ٌمنٌتان ملتزمتان بالحجاب الكامل والخمار وهؤالء ٌتبعون فرقة صؽٌرة من الٌهود 
م  والؽرٌب جدا  ن المتمسكٌن بالحجاب الكامل وعدم خروج المر ة  و سفرها اال بوجود محر( حسٌدٌم)األرثوذكس 

 جهزة االعبلم فً العالم كله التً تهاجم الحجاب فً االسبلم ال تستطٌع ان تهاجم الحجاب فً اسرابٌل وتعتبر ذلك 
 للحرٌة الدٌنٌة 

 .منهم فً صنعاء فضلوا البقاء فً الٌمن 40بقً خمسون ٌهودٌا ٌقٌم  من الٌمن وبعد خروج هذه الدفعة
( 2018أؿٔطْ )٣ٜٞى ح٤ُٖٔ ٟٓٞ ر٠ؼش أكَحى ٝهي رِـ٢٘ أٗٚ ُْ ٣زو٠ ٖٓ 

 

 

 

 

  : اٌؽعاب ٚإٌماب ٚصٚاض اٌماصشاخ فٟ اعشائ١ً 
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ٌٛٙ ٓـٔٞػش ٖٓ ٍٛٞ ُ٘ٔخء حَٓحث٤ِ٤خص ٓلـزخص ٓغ ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حأل١لخٍ حُٔلـزخص ك٤غ طَٟ ٌٛٙ حُلَهش ٖٓ ح٤ُٜٞى 

ال طوَؽ ٖٓ حٍُِٔ٘ حال رَكوش ٓلَّ   إٔ ػ٠ِ حُطلِش إٔ طزيأ رخُلـخد ٖٓ ٖٓ حُٔخرؼش ٝإٔ( حُل٤ٔي٣ْ)

ٝحُـ٣َذ كوخ إٔ حؿِٜس حالػالّ ك٢ حُـَد حُظ٢ طظليع ػٖ كوٞم حأل١لخٍ ٝكوٞم حَُٔأس ُْ ُٖٝ طًٌَ ٌٛٙ حُلوخثن رَ 

ٝرخُظخ٢ُ ال ٣ـَأ أ١ حٗٔخٕ ك٢ حُـَد ػ٠ِ حٗظوخىٛخ ٜٓٔخ ًخٗض ٜٓخىٓش ُلوٞم . طؼظزَٛخ ٖٓ حُلوٞم حُي٤٘٣ش حَُٔ٘ٝػش ٤ُِٜٞى 

٣ٝز٤ق ٛئالء ح٤ُٜٞى ُٝحؽ حُوخَٛحص ٝال أكي ٣ؼظَٝ ػ٤ِْٜ ك٢ ًُي أ٠٣خ  . َُٔأس ٝكوٞم حُطلَ حُظ٢ ٣ظ٘يهٕٞ رٜخ ًَ ٣ّٞ ح

 كؤ٣ٖ ٢ٛ ك٣َش حَُٔأس ٝكوٞهٜخ ٝكوٞم حُطلَ حُظ٢ ال ٣ٌلٕٞ حٌُالّ ػٜ٘خ 
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حُلَٜ حُؼخٖٓ 
 

 

 

ن النصارى فً عدن والٌم
 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 :الى عدن والٌمن دخو  المسٌحٌة 

ٛٞ   Arius أ٣ٍّٞ)حٌُٔٛذ ح٢ٓٞ٣ٍ٥ ,ى٣ٞ ٓي٣٘ش ٖٓ حألَٛ حُٜ٘ي١ حُٜ٘خٍٟ حُوْ ٖٓ ػيٕ ا٠ُ هيّ ٖٓ أٍٝ

ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٗخىٟ رؤٕ ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ حُٔالّ ٤ُْ حُٜخًا ٝال ػالهش ُٚ رخُظؼ٤ِغ  336ٝطٞك٢  256ه٤ْٔ ٤ُز٢ حألَٛ ُٝي 

حُزَ٘ ح٠ُ ُٓ٘ٚ ٝكخٍرظٚ حُؤط٘ط٤٘٤ش ٝح٤ٌُ٘ٔش حَُٝٓخ٤ٗش ٍؿْ إٔ ٌٓٛزٚ كخهلل ٝحكي أكي ٝػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٛٞ ه٤َ 

 ٓلذ ػ٤ٞك٤ِ٤ْ أ١ ٣يػ٠ ٝح١ٌُ (حٗظَ٘ ك٢ ػٜي هٔط٘ط٤ٖ حُؼخ٢ٗ ٌُٝ٘ٚ ػخى َٓس حهَٟ ح٠ُ حالٗيػخٍ رؼي ٓلخٍرظٚ 

ٚ ًُٝي  حُل٣َ٤ٔش ظلخٍ ك٢ ٤ً٘ٝٔش ك٢ ػيٕ ٤ً٘ٔش رز٘خء حُوْ ٌٛح هخّ ٝهي .ّ 356 ٓ٘ش رَ ٝه٤َ ,ّ 345 ٓ٘ش حإلُٰ

 ػٜي ك٢ ح٤ُٖٔ حكظالٍ كخُٝض (حُلز٘ش) أًّٔٞ ٌِٓٔش إٔ ٍؿْ حَُٜ٘ح٤ٗش ٓليٝىح حٗظ٘خٍ ًٝخٕ .(ٛ٘ؼخء ٖٓ حُو٣َزش)

 ًٌِٔش ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ك٢ ؿخء ًًَٛخ ٝحُظ٢ ٤ِٓٔخٕ ػٜي ك٢ حأل٠ُٝ رِو٤ْ حٌُِٔش ؿ٤َ ٢ٛٝ) حُٜيٛخى ر٘ض حٌُِٔش رِو٤ْ

ح٤ُٞٗخٕ  ٖٓ طـخٍ ُٞؿٞى ػيٕ ك٢ اكيحٛٔخ ح٤ٌُ٘ٔظ٤ٖ رز٘خء ُؼ٤ٞك٤ِ٤ْ ُي حُل١َ٤ٔحُْ ٓٔق ٝهي ..(حٜٓٔخ ًًَ ىٕٝ ٓزؤ

 ٖٓ ٜٝٗخٍٟ ح٤ُٖٔ.. ٜٗخٍٟ حُلز٘ش ٝؿ٤َٛخ  ٖٓ ٤ٍٔٓش ٝكٞى ُٞؿٞى ظلخٍ ٝك٢ ..ٝؿ٤َٛخ ٜٗخٍٟ حُلز٘ش

 .حأل٢ٓٞ٣ٍ حُٔٞكي حٌُٔٛذ

 

 هزَ حُؼَد طخ٣ٍن ًظخرٚ حُٔلَٜ ك٢ ك٢ ػ٢ِ ؿٞحى ًًَٝ .حُظزخرؼش ػٜي ٌٓ٘ هي٣ٔخ ح٤ُٖٔ ك٢ ح٤ُٔٔل٤ش ىهِض ٝهي

 ٤ٓالى٣ش 460 رظخ٣ٍن حُٔٔ٘ي ح٢٘ٔ٤ُ حُوي٣ْ رخُو٢ حح٤ُٖٔ ًظخد كَٟش ٛخُق ٜٗخد ػيٕ ٝكٖٔ 568/ 2ؽ« حإلٓالّ

 ٍكٖٔ٘ » ( أ١ (١ٞىّ) ٝأػَحرْٜ ٣ٝٔ٘ض ٝك٠َٓٞص ٣ٍيحٕ ١ًٝ ٓزؤ ِٓي ٣ٌق ٜٗخد َٗكز٤َ « حْٓ ك٤ٚ ؿخء

ٖ ٝك٤ٚ (حُظٜخثْ أ١) طْٝطٚ حُـزخٍ أ١ « ؿِزٖ ٝرٜ٘ٞ ًَٗظٖٔ ٰٔ  حُِٔي ًخٕ ًٌُٝي .حُـخُذ  ح٤ُٔٔق ٝحر٘ٚ ػزخٍس حَُك

 ٜٗخٍٟ ٝحٓظَٔص ًخٗٞح ًِْٜٝ ,أ٣ٖٔ أَٓ أٍح ١ً ٝحُِٔي أرٌَد ٣ؼلَ َٝٗكز٤َ أٓؼي حٌُخَٓ أرٌَد رٖ كٔخٕ

 ك٢ ح٣ٌَُْ حُوَإٓ هِيٛخ ٍٜٓ٘ٞس هٜظْٜ ٜٝٗخٍٟ ٗـَحٕ ,ح٤ُٔالى١ حُوخْٓ حُوَٕ ١ٞحٍ ح٤ُٜٞى٣ش ٓغ حَُٜ٘ح٤ٗش

   .حُزَٝؽ ٍٓٞس

حُٔ٘ش حُظخٓؼش ُِٜـَس ٝػَٝ ػ٤ِْٜ  ك٢ ٝؿخء ٝكي ٜٗخٍٟ ٗـَحٕ ح٠ُ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝحُٚ ِْٝٓ ح٠ُ حُٔي٣٘ش

حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ حالٓالّ كؤرٞح حٕ ٣يهِٞح ك٤ٚ ٝػ٘يٓخ كخٕ ٝهض ٛالطْٜ ٓؤُٞح حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 

كِٜٞح ك٢ حُٔٔـي ٝحطـٜٞح ح٠ُ حَُٔ٘م ٝٛٞ ( أ١ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ )ِٛٞح ٛخٛ٘خ : كوخٍ ُْٜ ٝآُٚ ِْٝٓ أ٣ٖ ٢ِٜٗ ؟ 

هزِظْٜ حُظ٢ ٟٝؼٜخ ُْٜ حالٓزَح١ٍٞ هٔط٘ط٤ٖ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼزي حُْ٘ٔ  

ٝٓلخّؿظْٜ ٍَُِٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٤ًٝق إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝهي ًًَ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ هٜش ٌٛح حُٞكي 

ُْ ػَٝ ػ٤ِْٜ حُٔزخِٛش كؤرٞح إٔ ٣زخِٛٚ ًُٝي ػ٘يٓخ ٜٗلْٜ ٍث٤ْٜٔ إٔ ال ٣زخِٛٚ ػ٘يٓخ ٍأٝح حٍَُٓٞ ٠ِٛ ٝآُٚ ّٝ

حٕ : هللا  ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ ٛٞ ٝكخ١ٔش ٝػ٢ِ ٝحُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ػ٤ِْٜ حُٔالّ ٝهي هَؿٞح ُِٔزخِٛش كوَ ُْٜ ٍث٤ْٜٔ 

ُكوُن إِنَّ َمَ  َ ِعٌاَ  }:هخٍ طؼخ٠ُ . رخِٛظْ ٌٛٙ حُٞؿٞٙ ِٛظٌْ  ٌَ ِ َكَمَ ِ  آَدَم ۖ َخَلَقُه ِمن ُتَرا ٍب ُ مَّ َقا َ َلُه ُكن َف ٰى ِعنَد هللاَّ

َن اْلُمْمَتِرٌنَ  (59) َك َفَ  َتُكن مِّ بِّ َك فٌِِه ِمن َبْ ِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِ ْلِم َفقُ ْ َتَ اَلْوا َنْدُ  أَْبَناَءَنا  (60) اْلَح ُّ ِمن رَّ َفَمْن َحاجَّ

ِ َعَلى اْلَكاِذِبٌنَ َوأَْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم وَ  [. 61-59: آل عمران ]{ أَنفَُسَنا َوأَنفَُسُكْم ُ مَّ َنْبَتِه ْ َفَنْجَ   لَّْ َنَت هللاَّ

قام وفد نجران بمصالحة الرسول ورضوا ان ٌدفعوا الجزٌة مقسمة مرتٌن فً العام وطلبوا  ن ٌرسل لهم رجبل و
 .  رجبل  مٌن حّقا  مٌن وهو  بو عبٌد ابن الجراح رضً هللا عنه  امٌنا لمعرفة تفاصٌل الجزٌة فقال لهم سأرسل لكم

ح٤ُٖٔ ك٢ حالٓالّ ٝرو٠ رؼٞ  ىهَ أَٛ حإلٓالّ ؿخء ُٔخ ػْ ,ٝحَُٜ٘ح٤ٗش ٝحُٞػ٤٘ش ح٤ُٜٞى٣ش :ك٢ ح٤ُٖٔ ًخٗض ٌُٜٝح

. ٓالّ ؿ٤ٔؼخ ا٠ُ حإل طلُٞٞح ػْ ُلظَس روٞح ح٣ٌُٖ أٛخ٢ُ ٗـَحٕ ػ٠ِ حُٔٔل٤ش

 
 

 :ٔصاسٜ عمطشٜ

 ٝروٞح .ٍٝٝٓخ حُؤط٘ط٤٘٤ش ٖٓ حٟطٜخى َٛرٞح ح٣ٌُٖ ؿ٣َِس ٓوطَٟ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘خٍٟ حأل٤ٔ٣ٍٕٞ ؿزخٍ ك٢ ًٝخٕ

حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش  ا٠ُ طل٣ِْٜٞ ػ٠ِ حُزَطـخٍ أَٛ ػْ ُٔخ  .ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُوَٕ حُٔخىّ ريح٣ش ك٢ حُزَطـخ٢ُ حُؼٜي ا٠ُ ك٤ٜخ
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 إ ك٤غ ,حُِٖٓ ػـخثذ ٖٓ ٝٛٞ .حإلٓالّ ا٠ُ ؿ٤ٔؼخ ٝطلُٞٞح ,حُزَطـخ٢ُ حالكظالٍ ٓوخٝٓش ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ ح٠ٗٔٞح

 .ُٔٔخكظٚ ا٠ُ حإلٓالّ كُْٜٞ ح١ٌُ ٛٞ حٌُخػ٢ٌ٤ُٞ ح٠ُـ٢

 

ٝحُٜ٘خٍٟ  ح٤ُٜٞى ٓغ حُي٢٘٣ ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ػٖ طٔخٓق حٗطزخػٚ ح٤ُٖٔ ا٠ُ ٍكِظٚ ك٢ ٤ٗزٍٞ ٝحَُكخُش حُٔٔظَ٘م ٓـَ ٝهي

 .ٓٞطخْٛ ؿؼغ رلَم ُِٜ٘يّٝ ٣ٔٔلٕٞ ُْ ٣ٌٞٗٞح  ٌُٖٝ ,ٝحُٜ٘يّٝ

 

 و١ٕغح لذ٠ّح فٟ اٌثش٠مح 

 رخُوَد ح٤ُٔالى١ ػَ٘ حُظخٓغ حُوَٕ ٖٓ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ك٢ ط٤٤٘يٛخ طْ حُي٣ٖ ٛالف ٓ٘طوش ك٢ هي٣ٔش ٤ً٘ٔش حُز٣َوش ٝك٢

 .ًز٤َ ؿَّ رٜخ ٣ٝٞؿي رخُ٘لخّ ٝرَؿٜخ ٓط٢ِ ,حإلٗـ٤ِِ ٓؼٌَٔحص ٖٓ

 

 

 

 

 ِاسٞ عأد و١ٕغح

 
 ٝحُظ٢ طلُٞض ح٠ُ حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٤ً٘٢ٔش حُوي٣ٔش ٓخ٣ٍخ ك٢ ٣ًَظَ 

 

 ػْ ٓخ١ٍ حُوي٣ٔش ٤ً٘ٔش طيػ٠ ػ٠ِ ٣ًَظَ ًٝخٗض حُٔطَ ح١ٍُٜٞ٘ٔ ؿزَ ٜٗخ٣ش ػ٠ِ ّ 1871 ػخّ ح٤ٌُ٘ٔش ٌٛٙ ُوي ر٤٘ض

 ُْٝ ,حُي٤٘٣ش ٝظ٤لظٜخ كويص إٔ رؼي ك٢ ػيٕ حُظ٣َ٘ؼ٢ رـؼِٜخ ٓوَح ُِٔـِْ حإلٗـ٤ِِ هخّ ػْ ,اٗـ٤ٌِخ٤ٌ٤ٗش ٤ً٘ٔش طلُٞض ا٠ُ

  .أكي ٍطخىٛخ١ ٣ؼي

 

 

 ظٛص٠ف عأد و١ٕغح
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 ٓخٗض ٤ً٘ٔش ٤ٔ٣ٖ أٓلَ ٝ طوغ حٌُِٔش أٍٟٝ ٢ٛٝ ٣َ١ن ػ٠ِ ,٣ًَظَ ك٢ ّ 1850 ػخّ ر٘خإٛخ طْ ًخػ٤ٌ٤ُٞش ٤ً٘ٔش ٢ٛٝ

 ٝطيٍّ ُِز٤ٖ٘ ٝٓيٍٓش هخٛش ُِز٘خص ٓيٍٓش ٝك٤ٜخ .(حُؼوزش) ػيٕ رخد ا٠ُ ٣َ١وٚ ك٢ ٣ًَظَ ٖٓ ُِوخٍؽ رخُ٘ٔزش ٓخ١ٍ

كٔذ حطلخم ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ح٤ٌُ٘ٔش ( حُزَٝطٔظ٘ظ٤ش)٣َٝ٘ف ػ٤ِٜخ ٓيٍٕٓٞ ٣ظزؼٕٞ حالٍٓخ٤ُش حُيٗٔخ٤ًٍش  ٣ِ٣شحإلٗـَ رخُِـش

حٌُخػ٤ًُٞٞش حُظ٢ طًَض ٜٓٔش حُظؼ٤ِْ ح٠ُ حالٍٓخ٤ُش حُيٗٔخ٤ًٍش ٝحُظ٢ حُظِٓض ر٘ظخّ حىحٍس حُظؼ٤ِْ حُظ٢ ال طٔٔق رظي٣ٍْ 

ػ٤يس ػٖ حُ٘خك٤ش حُي٤٘٣ش ٓخ ػيح حالٗ٘طش حُؼوخك٤ش ك٤غ ٣يهِٕٞ رٜٔخٍس حُي٣ٖ حَُٜ٘ح٢ٗ ٤ُِِٖٔٔٔ ٝرخُظخ٢ُ ًخٗض ٓ٘خٛـٜخ د

 ٝطَْٜ٘ٛ حأل١لخٍ ٖٓ رؤهٌ حُِوطخء ح٤ٌُ٘ٔش ٌٛٙ ٝطوّٞ .(ٓ٘خه٘ش حألى٣خٕ ٣ٝؼَٟٕٞ ٖٓ هالُٜخ حُظؼخ٤ُْ ح٤ُٔٔل٤ش

 .(ٜٓٔظٜخ ك٢ حُٜيى ٗـلض ٌٛح ٝك٢ ,ٝطؼٔيْٛ

 

 ٤ً٘ٔش ٜٝٓ٘خ .حُزٞحهَ ًَٝٗخص ٝحألؿخٗذ حُٔٞظل٤ٖ حإلٗـ٤ِِ ُذأؽ ٣ؼ٤ٖ ك٤غ حُظٞح٢ٛ ك٢ حٌُ٘خثْ ٖٓ حُؼي٣ي ٝٛ٘خى

 أَٓ ٌٝٛح .ُِ٘ٔخء ٝحأل١لخٍ ػ٤خىحص رخكظظخف هخٓض ٝهي .ح٤ُّٞ ا٠ُ ٓٞؿٞىس ٢ٛٝ .حُظٞح٢ٛ ك٢ ٍأّ َٓرخ١ ك٢ أٗظ٢ٗٞ ٓخٗض

 ك٢ َٓر٢ ٍأّ ٓش٢ً٘ طؤ٤َٛ ٝأػ٤ي .حُظ٤َٜ٘ ٓلخُٝش ك٢ ٖٓ حٌُٔخٕ ح٣َُ٘لش ٌٛٙ ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ك٤غ حٌُ٘خثْ ك٢ ٓ٘ظَ٘

رٔخ ك٤ٜخ حُؼ٤خىحص حُِٔلوش رٜخ    ّ 1995 ػخّ حُظٞح٢ٛ

 

 اٌثشٚذغرٕر١ح(  ػذْ)االسعا١ٌح االعىرٍٕذ٠ح فٟ اٌش١خ ػصّاْ 

 

 
 فً العولقً عادل مجموعة من االسكتلندٌة االرسالٌة لمستشفى صورة

(Ahmed Saeed Affara: A South Arabian Doctor Remembered, in 
.http://pplcrwlr.co.no/docs/ahmed/aden, 2/4/2014) 
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 عثمان الشٌخ فً االسكتلندٌة اإلرسالٌة مقر

 

 
 اإلرسالٌة لمستشفى  خرى صورة
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ٛخ كٌَطٚ ك٢ حهخٓش ىػٞس طز٣َ٤٘ش هخّ أ٣ٖٝ كٌَُٞ٘ رخالطٜخٍ رخ٤ٌُ٘ٔش حُزَٝطٔظخٗظ٤ش حالٌٓظِ٘ي٣ش ك٢ ٓي٣٘ش ؿالٓـٞ َٝٗف ٍ

٤ٔٓل٤ش رـ٣َِس حُؼَد طزظيأ ٖٓ حُٔٔظؼَٔس حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ ػيٕ ٝطٔظويّ حُويٓخص حُطز٤ش ٤ًِٓٞش الؿظٌحد حُٔيػ٣ٖٞ ح٠ُ 

. ح٤ُٔٔل٤ش ، ٝحطَٜ رخُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ ػيٕ ، ُظٔٔق ُٚ رخهخٓش ٤ً٘ٔش

. ّ ٤ُ٘1885ن ػؼٔخٕ ، ٝأهٌ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ًُي ٓ٘ش ١ِٝذ هطؼش أٍٝ ُز٘خء ٤ً٘ٔش ٝٓٔظ٘ل٠ ٛـ٤َ ك٢ ه٣َش ح

 

ٝأهٌ . ٝحرظيأ رز٘خء ح٤ٌُ٘ٔش ٝحُٔٔظ٘ل٠ حُٜـ٤َ ًٔخ ٣وٍٞ ػ٠ِ ٗلوظٚ حُوخٛش ػْ طِو٠ ىػٔخ ٖٓ ح٤ٌُ٘ٔش حالٌٓظِ٘ي٣ش ٝؿ٤َٛخ 

ُظز٤َ٘ ٝهللا حػِْ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُطذ ٝحُٔٔخٍٓش حُطز٤ش ٝريأ ر٘لٔٚ ٣ـَد ػ٠ِ ح٠َُٟٔ حُٔٔخ٤ًٖ حُـِٜش ، ٛٞح٣ظٚ حُطز٤ش ٝح

٣ًٖٞ ًٝخٕ ٣ويّ ٌٛٙ حُويٓخص . ػْ حٓظؼخٕ رطز٤ذ كو٤و٢ ٛٞ ى. ًْ هظَ ٖٓ ٛئالء ح٠َُٟٔ حُٔٔخ٤ًٖ رٔزذ ؿِٜٚ رخُطذ 

. حُطز٤ش ٓـخٗخ 

١ٝز٤ذ أهَ ، ًٝخٗض طـَٟ ػ٤ِٔخص ؿَحك٤ش َٓط٤ٖ ك٢ حالٓزٞع ُٖٔ ٣لظخؽ ٌُُي  حٕػْ رؼي كظَس حُظلن رخُٔٔظ٘ل٠ َٟٓٔض

ٓٔظ٘ل٠ ػ٠ِ ١ز٤ز٤ٖ َٟٝٓٔظ٤ٖ كو٢ ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حالك٤خٕ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ حًٌٍُٔٞ ٟٓٞ ١ز٤ذ ٝحكي ٍؿْ حهظٜخٍ حٍ

ٝٓغ ٌٛح كبٕ طوي٣ْ حالٗـ٤َ ٌَُ ٖٓ ٣ل٠َ حُٔٔظ٘ل٠ ًخٕ ٍٝط٤٘٤خ ػ٠ِ حػظزخٍ أٗٚ حُٔ٘وٌ ُْٜ ك٢ حُي٤ٗخ . َٟٝٓٔش ٝحكيس 

ٝحالهَس ٝحُ٘خك٢ ُْٜ ٖٓ ؿ٤ٔغ حالَٓحٝ ٝحالٓوخّ 

 

ٓغ إٔ ػالؽ حُٔال٣ٍخ . ّ رل٠ٔ حُٔال٣ٍخ ُْٝ ٣ٔظطغ ٛٞ ٝال أ١زخءٙ إٔ ٣٘وٌٝٙ ٜٓ٘خ 1887رَ٘ أ٣ٖٝ كٌَُٞ٘ ٓ٘ش ٝٓخص حُْ

رخ٤٘٤ٌُٖ ًخٕ هي ُػَف آٌٗحى ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ ؿَٜ ٛئالء ٓيػ٢ حُطذ ٝح٣ٌُٖ ٣ٔظويٓٞٗٚ ُِظ٤ِ٠َ ُٝيػٞس حٌُٔخٕ حُلوَحء 

ٖٓ حٛيحٍ " حُظز٤َ٘ ك٢ ػيٕ " ١ ٣ًَظَ ك٢ ػيٕ ًٔخ ؿخء ك٢ ًظخد حُـِٜش ح٠ُ ح٤ُٔٔل٤ش ، ٝىكٖ كٌَِ٘ ك٢ ٓوزَس كوخص ف

ٝال أػَف إٔ ك٢ كوخص ٓوزَس ال ٤ُِِٖٔٔٔ ٝال ) 2012ّػزي حَُكٖٔ ػزي هللا حألك١َٔ ٓ٘ش . ىحٍ حُٔ٘ظٞٓش طؤ٤ُق ى

 (ُِٜ٘خٍٟ 

ّ ٝهي حٛظْ 1926-1892ؿٕٞ ًخ٤َٕٓٝ . ّ ػْ ى1888ٝػَٔ ك٢ ٌٛح حُٔٔظ٘ل٠ حُٜـ٤َ حُيًظٍٞ حٌٓ٘يٍ رخطَٕٓٞ ػخّ  

ٌٛح حُطز٤ذ رخُ٘خك٤ش حُطز٤ش أًؼَ ٖٓ حٛظٔخٓٚ رخُ٘خك٤ش حُظز٣َ٤٘ش ، ٝػَٔ كظَس ٣ٞ١ِش ك٢ ٌٛح حُٔٔظ٘ل٠ حُٜـ٤َ ريٕٝ ًَِ 

 .ٝكون رؼٞ حُ٘ظخثؾ حُؼالؿ٤ش حُـ٤يس ًٔخ ٣وٍٞ 
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كظالٍ ُلؾ ػْ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ ٌُٖٝ ٝهي طٞهق حُٔٔظ٘ل٠ حػ٘خء حُلَد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ ػ٘يٓخ هخّ حالطَحى رو٤خىس ٓؼ٤ي رخٗخ رخ

 .ّ ٝحٗظٜخٍ حُلِلخء ػ٠ِ ط٤ًَخ ػخىص ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ح٠ُ كٌْ ر٣َطخ٤ٗخ 1918رخٗظٜخء حُلَد 

أ١زخء ٝػالع ٖٓ حَُٟٔٔخص  3ػ٘يٓخ ٛخٍ ُِٔٔظ٘ل٠  1922ٝرو٢ حُٔٔظ٘ل٠ رطز٤ذ ٝحكي َٟٝٓٔش ٝحكيس ح٠ُ ػخّ 

ُ٘ي٣ش ٝٓٔظ٘ل٠ كٌَُٞ٘ ك٢ طل٣َٞ أ١ أكي ٖٓ ٌٓخٕ ػيٕ ُٝلؾ ٝٓخ ٝك٢ طِي حُلظَس حُط٣ِٞش ُْ طٔظطغ حالٍٓخ٤ُش حالٌٓض

 .كُٜٞخ ٟٓٞ ٓخ ًًَ ٖٓ ط٤َٜ٘ حَٓأس هٞهخ٣ُش طيػ٠ كخ١ٔش ٝٗوٚ أهَ ٖٓ ُلؾ ٣يػ٠ ح٤ُ٘ن ٓخُْ 

 

ُْٝ طٔظطغ حالٍٓخ٤ُش هالٍ ٓجش ػخّ ٖٓ ط٤َٜ٘ ٟٓٞ ٗو٤ٜٖ أه٣َٖ ٛٔخ ٤ٛخى ٓـٍٜٞ ح٣ُٜٞش  ٝأكٔي ػلخٍس ح١ٌُ 

ٝطٞك٤ض  1965ىٍٓٞٙ  حُطذ ٝٛخٍ ١ز٤زخ ك٢ ٌٛح حُٔٔظ٘ل٠ ػْ ًٛذ ح٠ُ حٌٓظِ٘يح ٝطٞك٢ ٛ٘خى ػخّ  أهٌٝٙ ٛـ٤َح ػْ

ٝرو٢ ُٚ ُٝي ٣ؼَٔ ك٢ ؿخٓؼش ًخٓزَؽ ٝػالع ر٘خص ًِْٜٝ ػ٠ِ حُي٣ٖ حَُٜ٘ح٢ٗ ًٔخ ٣وٍٞ  2003ُٝؿظٚ رؼي ًُي ٓ٘ش 

. حُٔئٍم حالٓظخً حُيًظٍٞ ػزي حَُكٖٔ ػزي هللا حالك١َٔ 

 

 

: (1968-1910)ػفاسج أؼّذ عؼ١ذ . د

 

 

 

ّ ٝطؼِْ ك٢ ٓيٍٓش حالٍٓخ٤ُش 1910ُٝي حُيًظٍٞ أكٔي ٓؼ٤ي ػلخٍس ك٢ ٓ٘طوش حُلٔٞس رخُوَد ٖٓ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ 

 1928ّحالٌٓظِ٘ي٣ش ك٢ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ ح٣ٌُٖ حػظ٘ٞح رٚ ٝطلٍٞ ػ٠ِ ح٣ي٣ْٜ ح٠ُ حَُٜ٘ح٤ٗش ٝرو٢ ٣يٍّ ػ٘يْٛ كظ٠ ػخّ 

رٔٔخػيس حالٍٓخ٤ُش حٌٓظِ٘يح طخٓخ ٝىٍّ ٖٓ حُؼِّٞ ٓخ ٣ئِٛٚ ىهٍٞ ٤ًِش حُطذ ك٢ حىٗزَس  ك٤غ حطوٖ حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش حطوخٗخ

 .

ٝأهٌ رؼيٛخ ىرِّٞ طوٜٚ ك٢ أَٓحٝ  1938ًّٛذ ح٠ُ حٌٓظِ٘يح ُيٍحٓش حُطذ ٝطوَؽ ٜٓ٘خ ٓ٘ش  1932ّٝك٢ ػخّ 

ًز٤َ ٛ٘خى ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُلخٍس ٝحُٜلش حُؼخٓش ػْ حٍِٓظٚ حالٍٓخ٤ُش ح٠ُ كِٔط٤ٖ ك٤ض ًخٕ ُٜخ ٗ٘خ١ 

. حالٍٓخ٤ُخص ح٤ُٔٔل٤ش 

ٝطِٝؽ حَُٟٔٔش حَُٜ٘ح٤ٗش حُلِٔط٤٘٤ش َٜٗٙ ٓؼَٝف ٖٓ ٍحّ هللا ٝٛ٘خى طيٍد ػ٠ِ حؿَحء حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٓؼَ 

حهَحؽ حُل٠ٜ ٖٓ ح٠ٌُِ ٝأطوٖ ػ٤ِٔخص حُٔخء حألر٤ٞ ًخطًَض حُٔخى ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ٓؼَٝكش ػ٘ي حُؼَد ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ أُق 

. ٛخ أرٞ رٌَ حَُح١ُ ٝأرٞ هخْٓ حَُِٛح١ٝ ٝٛلخ ىه٤وخ ػخّ ٝٛق

أكٔي ػلخٍس ُٝٝؿظٚ َٜٗٙ ٝحهظخٛخ ح٠ُ ػيٕ ُِؼَٔ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حالٍٓخ٤ُش حالٌٓظِ٘ي٣ش ك٢ . ًٛذ ى 1941ّٝك٢ ػخّ 

ٝػِٔض َٜٗس ًَٟٔٔش ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حالٍٓخ٤ُش ( ٓٔظ٘ل٠ كٌَُٞ٘ ٝح١ٌُ ػَف ك٤ٔخ رؼي رٔٔظ٘ل٠ ػلخٍس)ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ 

ًٔخ ػِٔض ػ٠ِ ح٣ـخى ٓـٔٞػش ُوَحءس حالٗـ٤َ ُظـٔؼخص ٣ٞٔٗش . حأل١لخٍ ٝطؼو٤ق حالٜٓخص ر٤ٌل٤ش طـ٣ٌش حأل١لخٍ  ك٢ هْٔ

ٝحٗظًَض ٢ٛ ٝحهظٜخ ٍٗخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ حُظز١َ٤٘ ( ٖٓ ٗٔخء ػيٕ)
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ٝػَٔ . ؿَحكش رٔٔؼش ؿ٤يس ُيٟ حالٛخ٢ُ ُلٖٔ هِوٚ ٝؿٞىس ػِٔٚ حُطز٢ ك٢ حالَٓحٝ حُؼخٓش ٝحٍ أكٔي ػلخٍس. ى ٝهي طٔظغ

ػ٠ِ طي٣ٍذ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤َُٟٖٔٔ ٝحُٔٔخػي٣ٖ حُٜل٤٤ٖ ك٢ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ  

ٝهي طؼخٝٗض حالٍٓخ٤ُش ٓغ حالىحٍس حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُٔل٤ٔخص ك٢ حٍٓخٍ حُيًظٍٞ ػلخٍس ٝؿ٤َٙ ٖٓ أ١زخء حالٍٓخ٤ُش ح٠ُ 

حُٔٔخػي٣ٖ حُٜل٤ٖ ك٢ حُظ٣َٔٞ ٝؿ٤َٙ   حُٔ٘خ١ن ح٣َُل٤ش حُزؼ٤يس ُويٓش حألٛخ٢ُ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُطز٤ش ٝطي٣ٍذ ٓـٔٞػش ٖٓ

رلظق كَع ُْٜ ك٢ ػيٕ ط٠ُٞ ٍثخٓظٚ حُيًظٍٞ أكٔي ٓؼ٤ي ػلخٍس  BMAهخّ حطلخى حال١زخء حُز٣َطخ٤ٖٗ  1950ّٝك٢ ػخّ 

. ُٔيس ػالع ٓ٘ٞحص 

١ ػيٕ ك٢ ٗ٘خ١ حالٍٓخ٤ُش حُظز٣َ٤٘ش حالٌٓظِ٘ي٣ش ف" حُّٔٞٓٞ  ٚلذ روش االعرار اٌذورٛس ػثذ اٌشؼّٓ األؼّشٞ فٟ تؽصٗ

 ٤ٗٞ٣2017ٞ  42ٓـِش ًَِٓ رلٞع حَُ٘م حال٢ٓٝ ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ ك٢ حُؼيى ٝح١ٌُ َٗ٘طٚ " ظَ حالكظالٍ حُز٣َطخ٢ٗ 

ٙ ٖٓ245- 326 

يٝح حػظ٘وٞح ح٣ٌُٖ ػيى ػٖ ٓجَ ّ 1958ّ ػخّ ػلخٍس ٓؼ٤ي أكٔي ٓغ ٓوخرِش كل٢: "  ّٔ  حُـ٣َِس ؿ٘ٞد ك٢ ح٤ُٔٔل٤ش ُٝػ

 ا٠ُ رخإلٟخكش"حٍٓخ٤ُخص هْٔ ػيٕ ك٢  ًَ حإلٍٓخ٤ُخص ك٢ أ١لخٍ ٝأٍرؼش رخُـ٤ٖ ػَ٘س كٞح٢ُ...":هخٍ ػٔٞٓخًا  حُؼَر٤ش

إٔ ٓزذ حُلَ٘ ٛٞ هٞس حالٓالّ ك٢ هِٞد أر٘خء ؿ٘ٞد : ٣ٝوٍٞ . كو٢  حػ٤ٖ٘ ٝٛٞٓخ٤٤ُٖ كِٔط٤ٖ، ٝٛٞ ٖٓ  ُٝؿظٚ أم

ح٠ُ حهظالف حٌُ٘خثْ ح٤ُٔٔل٤ش  حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ٛٞ حُٔزذ حألٓخ٢ٓ ك٢ كَ٘ حُظز٤َ٘ ، ًٔخ ٣َؿغ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ حُلَ٘

 . " حُ٘ي٣ي
 

ٝٓغ ٌٛح كبٕ . حٓظوخٍ ٖٓ ٝظ٤لظٚ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حالٍٓخ٤ُش ٝػَٔ ك٢ ػ٤خىطٚ حُوخٛش ك٢ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ  1961ّٝك٢ ػخّ 

حُؼَٔ ٣ٞ١ال ٜٝٗلٚ ُٓالثٚ حال١زخء رخٌُٛخد ح٠ُ حٌٓظِ٘يح َٓس حهَٟ  دٛلظٚ حُؼخٓش ُْ طٔخػيٙ ػ٠ِ حالٓظَٔحٍ 

هل٤لخ ك٢ ػ٤خىس ١ز٤ش ؿٔخػ٤ش ُال١زخء  ٓغ ُٝؿظٚ ٝأ١لخُٚ ك٤غ ػَٔ ػٔال( أىٗزَس)ًٛذ ح٠ُ حٌٓظِ٘يح  1964ّٝك٢ ػخّ 

(  General Practitioners)حُؼخ٤ٖٓ 

ٓ٘ش ٝر٠ؼش أَٜٗ   57ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش رٔزذ ًرلش ٛي٣ٍش ٓلخؿؤس ًٝخٕ ػَٔٙ حٌٗحى  1968ّٓخ٣ٞ  1ٝك٢ 

٤ٗٞ٣ٞ  8ك٢  BMJٓلز٤ٚ َٟٝٓخٙ ًٔخ ٍػظٚ حُٔـِش حُطز٤ش حُز٣َطخ٤ٗش  ٍٝػظٚ حالٍٓخ٤ُش حالٌٓظِ٘ي٣ش ًَٝ ٖٓ ػَكٚ ٖٓ

ّ ٝأٓخ أٝالىٙ كْٜ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ 2003ٝػخٗض ُٝؿظٚ ٓغ أرٜ٘خ ٝر٘خطٜخ حُؼالع ك٢ حٌٓظِ٘يح ٝٝحكظٜخ ح٤ُ٘ٔش ك٢  ّ 1968

ػلخٍس ٓؼَكش . ٜٓيٍ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص حُٔٞػوش ٖٓ حالم حُؼ٣ِِ حُيًظٍٞ ػخىٍ ػُٞو٢ ح١ٌُ ػَف ى. ) ٓ٘خٛذ َٓٓٞهش 

. ٗو٤ٜش ٝحالٓظخً حُيًظٍٞ ػزي حَُكٖٔ حألك١َٔ ح١ٌُ أهٌ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ٖٓ حٌٓظِ٘يح ك٢ حُظز٤َ٘ ك٢ ؿ٣َِس حُؼَد 

(. ٝهي حَٗٗخ ح٠ُ ٓخ ًظزٚ ك٤ٔخ ٓزن
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 (:1964-1904)اَلرسالٌة الدنماركٌة فً عدن 

 :مرحلة الت سٌا

م ثم انتقل الى دمشق ولكنه اقتنع بعدم جدوى 1902الخلٌل بفلسطٌن سنة   سس  ولؾ هوٌر االرسالٌة الدنماركٌة فً

وعندما ظهر مقال المبشر المشهور زوٌمر الذي ٌدعو . عمله ذاك لوجود عشرات االرسالٌات الؽربٌة المتنافسة 

االسبلم  الى ؼزو جزٌرة العرب نفسها بالتبشٌر وبالذات فً حضرموت اقتنع فً هذه الفكرة ألهمٌتها فً محاربة

وقرر الذهاب الى المكبل عبر !!(  ي المسٌحٌة التثلٌثٌة)الى الوحدانٌة (  ي المسلمٌن !! )وتحوٌل ما سماهم الوثنٌن 

م وقد  كرمه السلطان عوض بن عمر القعٌطً واستضافه فً قصره 1903عدن التً وصلها بطرٌق البحر سنة 

ا ٌحسن التفاهم مع قومه العرب ، وقد  عجب  ولؾ وكان ٌصحبه مسٌحً سوري ٌدعى مسجد عبود لكونه عربً

وقد سمح له السلطان التجوال فً . هوٌر بثقافة السلطان عوض وسعة صدره وكرمه واٌجادته اللؽة االنجلٌزٌة 

ثم عاد الى عدن لٌرتب  موره مع السلطة البرٌطانٌة التً كانت تحكم عدن حكما مباشرا ، وتحكم . المكبل وؼٌرها 

. واسطة مستشار انجلٌزي فقط المحمٌات ب

وبعد ان رتب اموره وعاد الى المكبل مرة  خرى ولكنه لم ٌجد الحفاوة السابقة من السلطان بل  همل اهماال تاما 

وٌبدو  ن السبب فً ذلك هو معرفة السلطان ألؼراضه التبشٌرٌة ومحاولته اخراجه المسلمٌن عن دٌنهم ، باالضافة 

ٌة من وجود شخص دنماركً ربما ٌعمل لمصلحة ببلده  و ؼٌرها ضد مصالح برٌطانٌا الى تخوؾ السلطة البرٌطان

 .

م على ان تقوم االرسالٌة 1904وعندما رجع الى عدن اتفق مع دكتور كامرون طبٌب االرسالٌة االسكتلندٌة عام 

فً المجال الطبً و ن  الدنماركٌة بالتعاون التام مع االرسالٌة االسكتلندٌة و ن تستمر االرسالٌة االسكتلندٌة

تتخصص االرسالٌة الدنماركٌة فً المجال التعلٌمً والتبشٌري ، وقد استأجر منزال بالقرب من الكنٌسة االسكتلندٌة 

و قام مدرسة للتدرٌب المهنً فً  رض االرسالٌة فً الشٌخ . فً الشٌخ عثمان لٌكون االتصال مستمر بٌنهما 

ولكن الؽالبٌة انسحبوا بسبب محاوالت التنصٌر المستمرة من االرسالٌة ولم عثمان وقد انضم الٌها عشرٌن طالبا 

. ٌبَق منهم سوى ستة طبلب فقط 

.  1933م والتً استمرت الى عام 1910وانتقل  ولؾ هوٌر الى كرٌتر وافتتح مدرسة لتعلٌم النجارة سنة 

والتً استمرت حتى  1917عام فتاة  40وقد اهتم  ولؾ هوٌر بتعلٌم البنات و سس مدرسة فً كرٌتر ضمت 

كان عدد الطالبات  1950وفً عام . م، وركزت على تعلٌم الخٌاطة والتطرٌز واللؽة االنجلٌزٌة مع التبشٌر 1970

وبما  ن هذه المدرسة كانت مدعومة من  حكومة عدن المحلٌة والتً تشترط  ن ٌكون . طالبة  118قد ارتفع الى 

ن الوالدٌن ولهذا اعترضت السلطة المحلٌة على تعلٌم النصرانٌة وطلبة من االرسالٌة الدٌن الذي ٌتعلمه الطلبة هو دي

وقد رفضت االرسالٌة تعلٌم القرآن باعتبار  ن هؤالء الطالبات ٌدرسن القرآن فً . م 1956تعلٌم القرآن وذلك سنة 

 .لمناقشة تعالٌم المسٌح بٌوتهن وفً الكتاتٌب واحتالت لتدرٌس النصرانٌة باجتماعات ؼٌر منهجٌة اسبوعٌة 
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 الت اون بٌن اَلرسالٌة الدٌنمارٌكة واَلرسالٌة الكا ولٌكٌة

وكانت االرسالٌة الكثولٌكٌة تركز جهودهاعلى النصارى الموجودٌن فً عدن وخاصة الهنود كما تأخذ اللقطاء واالٌتام 

رسالٌة الكثولٌكٌة على افتتاح مدرسة للبنٌن وقد اتفق هوٌر مع اال. لتربٌتهم فً حضن الكنٌسة فٌصبحوا نصارى دون مشقة 

العربٌة واالنجلٌزٌة  وفً المرحلة الثانوٌة باللؽة االنجلٌزٌة وعرفت باسم، مدرسة البادري ، وهً تعلّم من االبتدابٌة باللؽة 

وتعتمد . دٌن  وتتماهى مع المناهج التعلٌمٌة فً عدن من ناحٌة الرٌاضٌات والعلوم وؼٌرها ولكنها لم تكن تدرس  يفقط 

. ؼٌر المنهجً والندوات التً تعقد على بث التعالٌم النصرانٌة فً النشاط 

 

ر جزء منه لبلرسالٌة الدنماركٌة التً اتخذت منه سكنا فً ( الشرٌؾ  –حافة القاضً )فً كرٌتر عدن(  الرفاعً)هذا هو بٌت الشرٌؾ  وقد  ُجَّ

وؼادرت االرسالٌة عدن بعد  1964وقد حدث حرٌق فً الكنٌسة عام .. بروتستانتٌه بسٌطة  الدور العلوي ، وفً الدور األرضً مقرا لكنٌسة

 .هذه الحادثة وانتشار المقاومة المسلحة ضد المحتل البرٌطانً 

 تجربتً مع اَلرسالٌة الدنمارٌكة فً حافة القاضً 

ٌوم اإلجازة الرسمٌة فً ذلك الوقت للمدارس وهو ) ومبنى االرسالٌة قرٌب من بٌتنا ، وٌقٌمون قُّداسا صباح كل ٌوم  حد 

. وكانوا ٌقدمون لمن ٌحضر من األطفال البسكوٌت والكٌك وبعض العصابر المعلبة ، وكنت  حضر هذا االحتفال ( وؼٌرها 

كانوا وكان ٌقوم بالقُّداس القسٌس وابنتاه آنا ومرتا ، وكان األطفال ٌحضرون من  جل البسكوت والحلوٌات و ما المراهقون ؾ

. ٌحضرون من  جل آنا ومرتا 

هللا األب ، وٌسوع االبن ، والروح : ثم تتحول مباشرة الى ثبلثة . قل هو هللا  حد : و ذكر  ن القسٌس كان ٌبد  صبلته بقول  

. هكذا ٌقول . هم ثبلثة فً واحد ، وواحد فً ثبلثة . القدس  

كٌؾ ٌكون واحد فً ثبلثة . المنطقً والذي ٌرفضه حتى األطفال وكان من المستحٌل ان نقبل هذا الكبلم الملخبط وؼٌر  

وعندما سأله  حد األطفال كٌؾ ٌمكن  ن ٌكون واحد فً ثبلثة وثبلثة فً واحد ؟  جاب  ن هذا سٌر من !! وثبلثة فً واحد 

. وهذا  ٌضا كبلم ؼٌر مقنع .  سرار األلوهٌة والذي ال ٌعرؾ ؼوره سوى هللا نفسه

. لً فٌما بعد لدراسة النصرانٌة والٌهودٌة والكتاب المقدس دراسة معمقة ، مما جعلنً  كتب فٌها عدة كتب وكان هذا دافعا 

.  صبح بعضها مراجع فً بعض الجامعات لدراسة الكتاب المقدس واألدٌان المقارنة
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دراسة فً العقابد النصرانٌة "  و" المدخل لدراسة التوراة والعهد القدٌم"و " هللا واألنبٌاء فً التوراة والعهد القدٌم " 

" . المعاصرة

وكثرت فٌها الكنابس البروتستانتٌة والكاثولٌكٌة مع تقدٌم خدمات طبٌة مجانٌة فً  1839ورؼم  ن برٌطانٌا احتلت عدن منذ 

لقطاء مستوصفات عدة ومستشفى فً الشٌخ عثمان ، إال  نها لم تنجح اال فً تحوٌل عدد قلٌل من األفراد وعدد  خر من ال

.  الذٌن اخذتهم الكنٌسة الكاثولٌكٌة وهم  طفال رضع 

وكانت الخدمات الطبٌة فً المستوصفات تركز على األطفال والنساء وذلك الستقطابهم للكنٌسة وٌقدمون خدماتهم بإسلوب 

. ذكً ومعاملة حسنة ومعها جرعات من الدعوة المسٌحٌة وبعض المنشورات والكتٌبات النصرانٌة 

لكنابس البروتستانتٌة ببساطتها وعدم وجود  ي تماثٌل فٌها ، وتكتفً بوجود صلٌب ، و حٌانا بصورة ٌسوع وتتمٌز ا

تماثٌل مرٌم وٌسوع باالضافة الى الصلبان : بٌنما تحتوي الكنابس الكاثولٌكٌة على العدٌد من التماثٌل مثل . المصلوب 

 .المتعددة وكثرة الزخارؾ فً بناء الكنٌسة 

  الدنماركٌة تفتح مكتبة هامة فً كرٌتر اَلرسالٌة

وهو  هم شوارع كرٌتر وكانت ( شارع اسببلنٌد سابقا )وقد قامت االرسالٌة الدنماركٌة بإفتتاح مكتبة فً شارع الملكة  روى 

كانوا كما . فٌها كتب للبٌع ومجبلت مختلفة باالضافة إلى الكتب والمنشورات المسٌحٌة ، التً توزع مجانا  و بسعر رمزي 

.  ٌقومون باالستجابة الى طلبات رواد المكتبة بإحضار كتب خاصة  و مجبلت خاصة من  وربا و مرٌكا بسعر معتدل جدا 

فً بحثه االرسالٌة الدنمارٌكة فً عدن المنشور فً مجلة كلٌة اآلداب عدد  وٌقو  الدكتور عبد الرحمن عبد هللا ااحمري

كان فٌها ؼرؾ للقراءة تمتد عدة ساعات ٌومٌا  ة ن المكتب: "هذه المكتبة عن  415-371م ، ص 2015ٌناٌر عام  56

وٌرتادها عدد ؼفٌر من القراء من ابناء عدن وؼٌرها من المسلمٌن والٌهود والنصارى ، و بناء الصومال وحضرموت 

اجع العلمٌة والتً كان كما كانت تبٌع مجموعة كبٌرة من مختلؾ الكتب الدراسٌة والمر. والخلٌج العربً وشرق افرٌقٌا 

وكانت  ٌضا توفر الكتب والمراجع الخاصة التً ٌطلبها بعض . ٌبحث عنها الكثٌر من طبلب المدارس الثانوٌة وؼٌرها 

رواد المكتبة وتشترٌها لهم من مكتبات اوروبا وتبٌعها بسعرها الحقٌقً مع اضافة ربح معتدل مقابل الخدمات ، وقد  قامت 

ضاء المجتمعات والمؤسسات فً كرٌتر ، وباالضافة الى الكتب العامة والتعلٌمٌة وزعت المكتبة المكتبة صبلت مع  ع

وكان دخل المكتبة من مبٌعات الكتب العلمٌة والمجبلت . مبات الكتٌبات والنشرات المسٌحٌة  واالناجٌل بسعر منخفض جدا 

رات المسٌحٌة وٌجعل هناك فابضا من  رباح المبٌعات وؼٌرها ٌعوض الخسابر المحدودة الناتجة عن توزٌع الكتٌبات والنش

.  وقد وصلت الكتب والنشرات المسٌحٌة الى الٌمن وشرق افرٌقٌا وؼٌرها . 

. وقد الحظ نلسن  ثناء وجوده فً عدن وجود مجموعات من الناس تتلقى دروسا انجٌلٌة فً المكتبة بانتظام 

فً هذه االرسالٌة ، وان كان ال ٌظهر ذلك اال لبعض  ي والذي تنصرمبارك ابراهٌم الحضرموقد عمل فً قسم المبٌعات 

وقد ." . وقد تنصر  ٌضا على ٌد رجال هذه االرسالٌة الدنماركٌة محمد حسٌن البٌحانً و عبد هللا محمد العولقً .  صحابه 

بشٌري فٌها  عدد ضبٌل ال ذكرنا ان من تنصر خبلل مبة وثمانٌة وعشرٌن عاما من الحكم البرٌطانً فً عدن والنشاط الت

 .ٌزٌد عن بضعة  شخاص كما ذكر ذلك دكتور  حمد عفارة  حد الذٌن تنصرو من  بناء عدن 

 فً عدن ع قتً بالدكتور فودري
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 حد األطباء الذٌن ٌعملون فً التبشٌر وهو (  1968-1965) وقد عرفُت بعد  ن عدت من مصر وعملت فً عدن كطبٌب

الذي عمل فً وزارة الصحة كما عمل فً االرسالٌة االسكتلندٌة والدنماركٌة ، وتوطدت بٌنً الدكتور فودري االنجلٌزي 

وبٌنه المعرفة والصداقة وبد نا نتناقش فً الكتاب المقدس واألناجٌل وإنجٌل برنابة الذي  نكر  لوهٌة عٌسى علٌه السبلم كما 

فزعم فودري  ن إنجٌل ( شٌكبلت)باع ٌسوع بعدة دراهم   نكر صلبه ، و ن الذي ُصلب هو ٌهوذا األسخرٌوطً الخابن الذي

برنابة كتبه  حد القسس الذٌن فروا من الفاتٌكان الى الدولة العثمانٌة عندما  سلم ، والواقع  ن هذا القسٌس كان ٌعمل فً 

ه ثم فر الى الدولة و نه اطلع على هذا اإلنجٌل الذي  خفته الكنٌسة فأسلم بعد ذلك ونسخ( روما)مكتبة الفاتٌكان نفسها 

. العثمانٌة و ظهره هناك 

والعجٌب  ن  هل عدن لهم كلمات ممٌزة فهم ٌطلقون على ما ٌسمى المبشر لفظ المؽّوي  ي الذي ٌؽوي الناس عن دٌنهم 

و طلقوا على مركز الماسونٌة فً عدن اسم بنجلة الشٌطان ألن ... وٌصرفهم عنه كما  ؼوى الشٌطان  دم علٌه السبلم 

 .ٌطان ٌعمل فٌها بقوة الش

وقد  .وٌبدوا ان فودري كان  حد الذٌن رشحونً  ن  كون مدٌرا لمستشفى الملكة بالنٌابة عندما بد  االنجلٌز لمؽادرة عدن 

عرفت فٌما بعد  ن فودري كان مسؤال عن معهد تخرٌج الممرضٌن فً عدن ، وفً السنة األولى ٌعرض علٌهم الدخول فً 

ا النصرانٌة ٌتم ارسالهم الى برٌطانٌا لدراسة التمرٌض لمدة ثبلث سنوات وٌعودون كممرضٌن ُمعترفاً النصرانٌة وإذا قبلو

  .ومن ٌرفض الدخول فً النصرانٌة ٌكتفى بدراسته سنة واحدة فقط وٌتخرج كمساعد ممرض ..   SRNبهم دولٌا

ز الهروب من عدن عرفت بعض هؤالء وعندما عملت كمدٌر مستشفى الملكه الٌزابٌث فً عدن ، حٌنما بد  االنجلً

الممرضٌن الذٌن ذهبوا الى برٌطانٌا لدراسة التمرٌض فأخبرونً  نهم اضطروا لقبول النصرانٌة حتى ٌحصلوا على المنحة 

وعندما قابلت دكتور فودري . الدراسٌة ولكنهم فً الواقع لم ٌكونوا مسٌحٌن  بدا ، ولؤلسؾ تحول بعضهم الى الماركسٌة 

وعلى كل حال تحول بعض . فً برٌطانٌا قلت له  نت حولتهم من االسبلم الى الماركسٌة ولٌس الى المسٌحٌة  مرة  خرى

 بناء عدن والمحمٌات والٌمن الشمالً فً تلك الفترة الى الماركسٌة وفقدوا دٌنهم وكانوا سببا فً المآسً التً حدثت 

 . ركسٌٌن وؼٌرهم واالقتتال المتكرر بٌن الفبات المختلفة من هؤالء الما

 ع قتً بالدكتور فودري فً القاهرة 

وعندما عدت الى القاهرة مرة اخرى اتصل بً الدكتور فودري واخبرنً انه سٌأتً الى القاهرة فذهبت الٌه فً الفندق وقلت 
: ٌد ان تذهب ؟ فقال له اٌن ترٌد ان تذهب عندنا نادي المعادي نادي جمٌل مطل على النٌل فقال ال الارٌد هذا فلت له اٌن تر

ان تذهب بً الى األزهر الى المعالم الدٌنٌة فذهبت به الى مسجد األزهر بعد صبلة العصر فسألنً  ٌن قبر جوهر الصقلً 
ثم . فسألنا موظؾ المسجد فدلنا على مكانهما . فقلت ال اعرؾ ( الذٌن  سسا األزهر ومدٌنة القاهرة )والمعز الدٌن الفاطمً 

واستؽربت منه هذه . فدلنا موظؾ االزهر على اماكنها . فقلت ال  عرؾ . ت تقام دروس المذاهب االربعة سألنً  ٌن كان
ثم ذهبت به الى مسجد الحسٌن الذي كان . المعلومات واالسبلة التً لم ٌسألها احد منا رؼم مكوثنا فً مصر لفترة طوٌلة 

ارة قبر الحسٌن والناس ٌدخلون من باب وٌخرجون من باب اخر قرٌب جدا من االزهر ودخلنا الى المسجد ثم ذهبنا الى زي
ٌظنونه قد  سلم وهو ٌوقفهم من ذلك وٌقول لهم انا )فلما ر وا رجل اشقر كان بعضهم ٌقول هللا اكبر هللا اكبر بصوت عالً . 

ة االزهر وامضٌنا امسٌة وتجولنا فً منطق. واتممنا الزٌارة وخرجنا من الباب االخر ( فأقول له اسكت اسكت . لست مسلم 
. ممتعة 

 National وقد ساعدنً دكتور فودري عندما ذهب الى برٌطانٌا فً االلتحاق فً مستشفى الوطنً لؤلمراض العصبٌة
Institute of Neurology  فً منطقة كوٌن سكوٌرQueen Square  . فً وسط لندن .
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المراض العصبٌة وٌأتٌه األطباء الذٌن ٌرؼبون فً دراسة وهذا مستشفى ٌعتبر من اهم المراكز فً العالم فً دراسة ا
. االمراض العصبٌة من كل مكان من الوالٌات المتحدة وكندا واسترالٌا واوروبا 

م والؽرٌب انه لم ٌدفع اي مبلػ ولم ٌطلبوا 1970وقد استطاع الدكتور فودري ان ٌسجلنً للدراسة فً موعد محدد فً ٌناٌر 
. غ عندما بد ت الدراسة فً هذا المعهد ودفعت المبل. ذلك منه 

. باسمً فً مجلة الكلٌة الملكٌة لبلطباء العمومٌٌن  كما قام الدكتور فودري باالشتراك

 ع قتً بالدكتور فودري فً برٌطانٌا

وعندما كنت فً برٌطانٌا اتصل بً الدكتور فودري ودعانً الى بٌته ولكنه طلب منً  ن  حضر مع زوجتً و ن تحضر 

واللحم ، ألنه اشتاق ( البهارات)م الؽداء العدنً معها وخاصة وجبة  الزربٌان المطبوخ من الرز والزعفران واألبازٌرطعا

وبعد  ن استقرٌنا فً منزله اسمعنً شرٌطا سجله وهو فً منارة . ففعلنا ذلك . الى هذه الوجبة ولم ٌأكلها منذ زمن طوٌل 

وٌتضمن الشرٌط آذان الفجر بصوت المؤذن محمود عجٌنة الشجً الجمٌل .  ٌام  مٌدان عدن الذي قال  نه سكن فٌها ثبلثة

اتٍب ِاُولًِ   }: والذي كان ٌتلوا قبل اآلذان قوله تعالى  ٌَ َهاِر َا ِ  َوالنَّ ٌْ َماَواِت َواْاَْرِض َواْخِتَ ِف اللَّ إِنَّ فًِ َخْلِ  السَّ

ْذُكُروَن هللاََّ  (190) اْاَْلَبا ِ  ٌَ َنا َما َخَلْقَت الَِّذٌَن  َماَواِت َواْاَْرِض َربَّ ُروَن فًِ َخْلِ  السَّ َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُ وًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبِهْم َو ٌَ  قِ

ارِ  َذا َباِطً  ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَ  النَّ ا ِ  (191) َهٰ َتُه ۖ َوَما لِلظَّ ٌْ اَر َفَقْد أَْخَز َك َمْن ُتْدِخِ  النَّ َنا إِنَّ ِمٌَن ِمْن َربَّ

َنا َفاْ فِْر َلَنا ذُ  (192) أَْنَصارٍب  ا ۚ َربَّ ُكْم َف َمنَّ ٌَماِن أَْن آِمُنوا ِبَربِّ ٌَُناِدي لِْ ِ ا  ًٌ َنا َسِمْ َنا ُمَناِد َنا إِنَّ َئاِتَنا َربَّ ٌِّ ا َس ْر َعنَّ ُنوَبَنا َوَكفِّ

َنا َمَع اْاَْبَرارِ  َنا َوآِتَنا َما َوَعدْ  (193) َوَتَوفَّ َك ََل ُتْخلُِف اْلِمٌَ ادَ َربَّ اَمِة ۗ  إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ آل عمران ]{ َتَنا َعَلٰى ُرُسلَِك َوََل ُتْخِزَنا 

. وكان ٌدعو بعد هذه اآلٌات بدعاء طوٌل جمٌل خاشع [ 190-194:

ماذا : جت قلت له وعندما خر( الكابٌنٌه)وعندما طلبت ان  دخل التوالٌت وجدته واضعا الكتاب المقدس على علبة السٌفون 

فضحكت وقلت هذا  فضل مكان . فقال انا اقعد  قر  فٌه عندما  تبرز ! تفعل اتضع كتابك المقدس فوق مكان البول والبراز ؟

 . تقر  فٌه الكتاب المكّدس 

 

 زٌارتً للكنائا الكبرى 

لى مختلؾ الكنابس الكبرى بما فٌها وكنت فً  ثناء دراستً فً برٌطانٌا وعند زٌارتً لكثٌر من البلدان األوربٌة  ذهب إ

كنٌسة نوتردام والقلب المقدس فً بارٌس وكنٌسة القدٌس فً لندن ومن الكنابس الهامة ( st Paul) كاتدرابٌة القدٌس بولس

وملحقا بها السستٌن وفٌها األعمال الفنٌة لماٌكل  نجلو . بطرس فً الفاتٌكان وهً  كبر الكنابس الكاثولٌكٌة فً العالم 

روفابٌل وقد رسم ماٌكل  نجلو على سقؾ الكنٌسة من الداخل صورة هللا على هٌبة بشر ضخم كبٌر وفً ٌده صورة طبق و

 ألكروبولس وهو تل مرتفع فً  ثٌنا )ثم اكتشفُت بعد  ن ذهبت الى الٌونان وزرت فً  ثٌنا معابدها ... األصل منه وهو آدم 

عند ( كبٌر اآللهة ورب األرباب )رسمها ماٌكل  نجلو هً صورة زٌوس ان صورة هللا التً (  ومسكن اآللهة عندهم 

.  الٌونان 

وقد ذهبت الى الفتكان مرة كسابح ومرة ممثبل عن الدكتور عبد هللا ناصٌؾ لمقابلة مندوب البابا ومناقشة موضوع مؤتمر 

ة السستٌن زٌارة خاصة ولم ٌكن معنا وفً تلك المرة  ٌضا اكرموا الوفد بزٌار( 1994)السكان الذي سٌعقد فً القاهرة  

وكان المفروض  ن نقابل البابا ولكنهم اعتذروا لمرضه وقابلنا ناببه . ؼٌر بعض القساوسة الذٌن ٌشرحون بعض التفاصٌل 

 .
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والؽرٌب  ن السنفونٌات المشهورة ُتعزؾ فً الكنابس الكبرى وقد حضرت فً كنٌسة كبرى فً  لمانٌا حفلة عزفوا فٌها    

ى سنفونٌات موزارت على  كبر  ورؼن وهو  كبر آلة موسٌقٌة فً  وربا ، كما حضرت فً كنٌسة نوتردام فً بارٌس إحد

. وقد حضرت  ٌضا فً اسطنبول فً تركٌا قدٌما حفبل عزفت فٌه سنفونٌة بتهوفن .حفلة ُعزفت فٌها سنفونٌة موزارت 

عً  نً تذوقتها فً  ي ٌوم من حٌاتً ، ولكنً حضرتها للتعرؾ والواقع اننً لم  تذوق هذه السنفونٌات وال  ستطٌع  ن  د

.   علٌها وكٌؾ ارتبطت بالكنٌسة و صبحت جزء منها 

نجد ان الكنٌسة الكاثولٌكٌة بالذات اعتمدت فً اجتذاب الجماهٌر والناس على زخرفة كنابسها واستخدام الفنانٌن والنحاتٌن 

لجمٌلة فً داخل تلك الكنابس  و ملحقاتها كما استخدموا الموسٌقى من  عبلم ووضع الكثٌر من التماثٌل الفنٌة والرسوم ا

وهكذا ٌقبل الكثٌر من . الفنانٌن المشهورٌن عندهم الجتذاب من ٌهوون الموسٌقى وخاصة الموسٌقى الكبلسٌكٌة والسٌمفونٌة 

العقابد باقٌة ، وان كانوا ال ٌهتمون الناس على هذه الكنابس لمشاهدت التماثٌل واللوحات الفنٌة ولسماع الموسٌقى الر

 .المسٌحٌة ذاتها 



132 

 

 فٟ ا١ٌّٓ(اٌّعٛط)اٌضسادشر١ٗ اٌفصً اٌراعغ 
 

 ٝكٌْ ٝحٓظزيحىْٛ حُلز٘ش كٌْ ػ٠ِ ػخٍ ح١ٌُ ٣ِٕ حُل١َ٤ٔ ١ً رٖ ٤ٓق ػٜي ٌٓ٘ ح٤ُٖٔ ىهِٞح هي (حُٔـّٞ)حُلَّ  ًخٕ

 حُؤط٘ط٤٘٤ش ا٠ُ أٝالًا  كٌٛذ ,٣ِٕ ١ً رٖ ٤ٓق حُؼٞحٍ حهظخٍ ٝهي .ألرَٛش حُؼخ٢ٗ حالرٖ َٓٔٝم ػْ ,ٖٓ رؼيٙ أًّٔٞ ٝحر٘ٚ أرَٛش

ٓ٘ش  َٗٝحٕ ًَٟٔ أٗٞ كخٍّ ِٓي ا٠ُ كٌٛذ ,ٝحُلز٘ش ر٤ِٗطش ر٤ٖ حُٔالف ُِظلخُق أٝ رخَُؿخٍ إٔ ٣ٔيٙ حُو٤َٜ كَكٞ

 هظَ كخ٤ٓش ٓؼًَش ٝهخٓض ,حُلخ٤ٍٓش ٓغ حُوٞحص ػيٕ ا٠ُ ٣ِٕ ١ً رٖ ٤ٓق كٌٛذ .حُٔٔخؿ٤ٖ ٝرؼٞ رخُـ٘ٞى كؤٓيٙ. ّ 574

 ٖٓ ًٝخٕ.. ًُي  رؼي ٛ٘ؼخء ٓوطض ػْ ػيٕ ٣ِٕ ١ً رٖ ٤ٓٝق حُلَّ هخثي ٝىهَ َٝٛحُ.. َٓٔٝم حُلز٘ش ِٓي ك٤ٜخ

 كؤهَٙ ًز٤َْٛ رخًحٕ ٝأِْٓ حُلٌخّ ْٜٓ٘ كؤٗـزٞح ٜٖٓ٘ حألر٘خء ًٝخٕ ح٤٘ٔ٤ُخص ٖٓ ٝطِٝؿٞح .ح٤ُٖٔ ك٢ حُلَّ ٣زو٠ إٔ حُطز٤ؼ٢

 حُٔـ٤ٓٞش ٛ٘ؼخء ، ٝأِْٓ ؿ٤ٔغ ٛئالء حُلَّ رخٓالّ رخًحٕ  ٝحهظلض كٌْ ِْٓ ػ٠ِٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝ حٍَُٓٞ

 .ك٤ٜخ ٖٓ ربٓالّ ح٤ُٖٔ ٖٓ حٍُِحىٗظ٤ش

 

حِْٓ حٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ ٝكَ رؼ٠ْٜ ح٠ُ حُٜ٘ي ك٤غ رو٤ٞح ٛ٘خى ٝػَكٞح رخْٓ حُزخ٢ٍٓ ، ( ح٣َحٕ)ٝػ٘يٓخ ىهَ حالٓالّ ح٠ُ كخٍّ 

 . ٝهخٛش رؼي ىهٍٞ حالٗـ٤ِِ ح٠ُ حُٜ٘ي . ك٤ٜخ  ٝحٗظـَ أًؼَْٛ رخُظـخٍس ًٝخٗٞح ٓخ٣َٖٛ

 

: دخٛي اٌضسادشر١ح تؼذ االؼرالي اٌثش٠طأٟ ٌؼذْ

 

ّ ًخٕ ٓؼظْ ؿ٘ٞىٙ ٖٓ حُٜ٘يّٝ ، ٝحٓظوَ ًؼ٤َ ٖٓ أَٛ 1839ٝػ٘يٓخ حٓظ٠ُٞ حالٗـ٤ِِ ػ٠ِ ػيٕ رو٤خىس حُوزطخٕ ْٛ٘ ٓ٘ش 

ٝهي ًخٗٞح حٍُِحىٗظ٤ٕٞ طـخٍح ٓخ٣َٖٛ ٝطؼخٝٗٞح . ك٢ ػيٕ ( حٍُِحىٗظ٤ٕٞ)حُٜ٘ي ٖٓ حُٜ٘يّٝ ٝح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ حُٜ٘ي ٝحُزخ٢ٍٓ 

.  ٓغ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ ػيٕ ًٔخ ًخٗٞح ٣ظؼخٕٝٗٞ ٓؼٜخ ك٢ حُٜ٘ي 

 ...ٝهي أٓٔٞح أٍٝ ٓطزؼش ك٢ ػيٕ ( أ٠٣خ حُؤٍٞ ٣ز٤ؼٕٞ ْٝٛ)ٓؼَ ًخٝؿ٢ الُـ٢  طـخٍ ْٜٓ٘ ًٝخٕ

 

: ص١ٍِٟ سٚعٟ ٘ٛد٠ٛاال فٟ و١ٍح ػذْ 

ًٝخٕ ُٚ حر٘خٕ ٣يٍٓخٕ ك٢ ٤ًِش ػيٕ أكيٛٔخ . ح١ٌُ ط٠ُٞ ٜٓ٘ذ ٓي٣ٌَٓظذ حُٜلش حُؼخٓش ك٢ ػيٕ ْٜٝٓ٘ حُيًظٍٞ ٛٞى٣ٞحال  

ًخٕ ٓؼ٢ ك٢ ٛل٢ ٝحٓٔٚ ٢ٍٓٝ ٛٞى٣ٞحال ، ٝهي ط١ٞيص حُٜيحهش ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُِٓالء ًٝخٕ ٣يػٞٗخ ح٠ُ ر٤ض 

 . ٝحُيٙ حٌُز٤َ ٝحُـ٤َٔ ح١ٌُ ٣وغ ػ٠ِ ٓخكَ ٤َٛس 

 

 :ِٚثٕٝ ٌٍّٛذٝ فٟ اٌط٠ٍٛح ِؼثذ اٌضسادشر١١ٓ 

ُٜٝئحالء حٍُِحىٗظ٤ٕٞ ٓؼزي ك٢ ٣ًَظَ ًٔخ ًخٕ ُْٜ ك٢ كي٣وش حُط٣ِٞش ٓز٠٘ ُِٔٞط٠ ػ٠ِ ٓلق ؿزَ ٝحُـ٣َذ أْٜٗ ال ٣يكٕ٘ٞ 

ُظؤًِٜخ حُؼوزخٕ  ُّٝٔض أى١ٍ ٓخ ح١ٌُ ٣يػْٞٛ ح٠ُ طَى ٓٞطخٙ.. ٝال ٣ـطٕٞ ؿؼغ ٓٞطخْٛ  ٣ٝظًَٜٞٗخ ُظٜٜ٘٘خ حُؼوزخٕ ٝحٍُ٘ٔٞ 

  .ُٝؼِْٜ ٣َ٣يٕٝ إٔ طٌٛذ أؿٔخى ٝأٍٝحف ٓٞطخْٛ ح٠ُ حُٔٔخء ك٤غ طؼ٤ٖ حٍُ٘ٔٞ ٝحُؼوزخٕ   . ٍٓٞ ٝحُٖ
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 .َ ١٩٣٥ اٌؼاَ فٟ تٕٟ ,اٌفشط ِٛذٝ ف١ٗ ٠ٛظغ اٌزٞ اٌّىاْ

 

 

: اٌضسادشر١ْٛ ٠غ١طشْٚ ػٍٝ اٌرعاسج ٠ٕٚافغْٛ ا١ٌٙٛد 

 

 حإلٗـ٤ِِ ٓغ ًخٕ طؼخِْٜٓ أًؼَ ٌُٖٝ .ًخكش حُلجخص ٓغ ٤ُشػخ ٤ٜ٘ٓٝش ريهش ٣ٝظؼخِٕٓٞ ٝٗظخكظْٜ رِزخهظْٜ ٣ٍٜٖٞ٘ٓ ًٝخٗٞح

. ٝح٤ُٔخٍحص رَ ,ٝحُٔخػخص ٝحُؼ٤خد حُؤٍٞ أٗٞحع ٖٓ ٣َ٣يٝٗٚ ٓخ ُْٜ ٣ٝٞكَٕٝ ,ػيٕ ك٢ حُٔٞؿٞى٣ٖ ٝحألٍٝر٤٤ٖ

 

 ُْٜ ًخٗض ًٔخ .حُزخ٢ٍٓ ى٣٘٘ٞ ًٞحؿ٢ كٞح٤ٗض أًزَٛخ ٝأؿِٜٔخ ًٝخٕ حُظٞح٢ٛ كٞح٤ٗض ٣َطخىٕٝ ٓخ حُزٞحهَ ًؼ٤َح ًٍخد ًٝخٕ

 .ٝٓؼخٓالطْٜ ك٢ طـخٍطْٜ ػيٕ ٣ٜٞى ػ٠ِ طلٞهٞح هي رَ ,٤ُِٜٞى حُٔ٘خك٤ٖٔ أهطَ ًخٗٞح ٝرٌُي حُل٘خىم ٝحُؼٔخٍحص ك٢ ٓٔخٛٔش

 

: ػثادذُٙ ٌٍشّظ ٚإٌاس 

 ْٝٛ (كوخص ؿزَ ك٢ ًٝ٘خ حُِٗيح٢ٗ حُٔـ٤ي ػزي ٓؼ٢ حألم ًٝخٕ) ٍأ٣ظْٜ ٝهي ,٣ٝؼزيٜٝٗخ ٝحُْ٘ٔ حُ٘خٍ ٣ٔـيٕٝ ٝحُلَّ

. ١ِٝٞػٜخ رِٝؿٜخ ُِْ٘ٔ ػ٘ي ٣ٕٝٔـي

٤ٜٖ ٣ؼظويٕٝ ألْٜٗ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٣ْٕٔٔٞٛ ٝ  ُٰ ٚ :رب ُٰ ٚ حَُ٘ حُو٤َ ا ُٰ  ٣٘ظَٜ ػ٘يٓخ حُؼخُْ ٜٗخ٣ش هَد كظ٠ ٓـخٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُٔؼًَش ,ٝا

ٚ ُٰ ٚ حُو٤َ ا ُٰ  .حَُ٘ ٣ٝوظَ ا

 

ذؽٛي ِؼثذ اٌفشط اٌٝ ِغعذ عٍّاْ اٌفاسعٟ 

 

 .حُٞكيس طلو٤ن رؼي حُلخ٢ٍٓ ِٓٔخٕ ٓٔـي ا٠ُ طلٍٞ ٓؼزيْٛ ٝرخُظخ٢ُ .ٓـ٢ٓٞ ١ٍُحىٗض أ١ حالٓظوالٍ رؼي ػيٕ ك٢ ٣ؼي ُْٝ
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: إٌٙذٚط فٟ ػذْ اٌفصً اٌؼاشش  
 

وش٠رش   فٟ إٌٙذٚط ِؼثذ

 
 .وش٠رش فٟ ػٍٟ ؼغٓ شاسع فٟ ٠ٚمغ .ػذْ فٟ إٌٙذٚط ِؼاتذ ِٓ ٚاؼذ ٘زا

 

 ٓٞم ك٢ ؿ٤خٕ ٣ٞٓظـَ ٝٓؼزي ,ؿخٗي١ ك٢ ٣َ١ن حٗٞٓخٕٙ ٝٓؼزي ,ٛظ٘ـَحؽ ٓخٗخؿ٢ ٛٞ ٓؼزي َٜٗس أًؼٌَٛٙ حُٔؼخري

 .ًِٜٝخ ك٢ ٣ًَظَ ػيٕ  .ٗخٍع ر٤ٖ٘ ك٢ ٣َٓ٘خؿ٢ ٝٓؼزي كخ٣٘٘خف ,(حُؤخٕ)حُزِ
ًٝخٗض  ,حإلٓال٤ٓش حُؼٍٜٞ ك٢ ٓٞؿٞى٣ٖ حألُٓ٘ش ًٝخٗٞح أهيّ ٌٓ٘ ُِظـخٍس ػيٕ ا٠ُ ٣ؤطٕٞ ًخٗٞح حُٜ٘يّٝ إٔ حُٔؼِّٞ ٖٓ

. ٣ٔٔق ُْٜ رلَم ٓٞطخْٛ ًٔخ ًخٕ ٓؼظخىح ػ٘يْٛ ُْٜ ٓؼخري ك٢ ػيٕ ٌُٖٝ ُْ ٣ٌٖ 

 

 حُٜ٘ٞى ػ٠ِ ػيٕ كٌخّ ٖٓ رؼيٙ أط٠ ٖٝٓ ٤ْٛ٘ حػظٔي حُوزطخٕ ,ّ ٨ٖ٩ٔ ػخّ ُٜخ ٝحكظالُْٜ ػيٕ ا٠ُ حإلٗـ٤ِِ ىهٍٞ ٝٓغ

ٝأك٤خء، ًٝخٗض ٛالطْٜ ه٣ٞش ٝٝى٣ش ٓغ حألٛخ٢ُ ٝأًزَ  ٝٓيحٍّ ٓؼخري ػيس ػيٕ ك٢ ُْٜ ٝظَٜص ..ٝطـخٍ ًٔٞظل٤ٖ

٣ُٝٞػٕٞ رٚ حُل٣ِٞخص حُٜ٘ي٣ش حٍُٜٔ٘ٞس ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حالٛخ٢ُ ًٝ٘خ ٗلٖ حال١لخٍ ٗلَف رٌٜٙ .ْٛ ٣ؼَف رخْٓ ى١ ٝح٢ُأػ٤خى

ًٝخٕ ػ٠ِ ِٛش رؤكي هٔخٝٓش ( ٣ِوذ رخُ٘خٕ)حُٜيح٣خ ٖٓ حُل٣ِٞخص ح٣ٌٌُس ، ًٝخٕ ٢ُ أ٠٣خ ٛي٣ن حٓٔٚ ح٤ُٔي ٓلٔي حٌُز٢ٔ

ح١ٌُ ًخٕ ُط٤لخ ٝح١ٌُ هيّ ُ٘خ حُل٣ِٞخص حُٜ٘ي٣ش حُـ٤يس حٍُٜٔ٘ٞس  ٝهي ًٛزض ٓؼٚ َٓس ح٠ُ ٌٛح حُ٘وٚ. ٛئالء حُٜ٘يّٝ 

 ّْ ٗزغ ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ ُٝٚ ٓظخَٛ ػيس ٌُٜٝح ٝٓؤُظٚ ػٖ رؼٞ ػوخثي حُٜ٘ٞى كَ٘ف ٢ُ رؼ٠ٜخ ٝأْٜٗ ٣ؼزيٕٝ اُٚ حٌُٕٞ حُ

رظ٘خٓن حألٍٝحف ٝإٔ ٣ؼزيٕٝ ٌٛٙ حُٔظخَٛ ٣ٝويٜٓٞٗخ ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ حُزوَس ْٝٛ ٗزخط٤ٕٞ ٣ٝلَٕٓٞ ًرق حُل٤ٞحٗخص ٣ٝئٕٓ٘ٞ 

ٕٓٞ ًرلٜخ. حالٗٔخٕ رؼي ٓٞطٚ هي طٌٛذ ٍٝكٚ ح٠ُ أكي حُل٤ٞحٗخص  َّ ٝػ٘يْٛ إٔ حالٗٔخٕ حًح ٓخص ٣لَهٕٞ ... ٌُٜٝح ٣ل

ٝحٕ . ؿٔيٙ ُظ٘طِن ٍٝكٚ كبٕ ػَٔ ه٤َح حطَٜ رخالٍٝحف حُو٤َس َٝٝٛ ح٠ُ َٓكِش حَُ٘كخٗش أ١ حُٔؼخىس حألري٣ش حُٔطِوش 

ح٠ُ أكي حُل٤ٞحٗخص ػْ ٣ظَه٠ طي٣ٍـ٤خ كظ٠ ٣َٜ ح٠ُ ؿٔي حٗٔخٕ ٛخُق كبًح ٓخص حٗطِوض ًخٕ ؿ٤َ ًُي كظٌٛذ ٍٝكٚ 

 .حُٔظِٜش  رَٝف حٌُٕٞ ( حُٔؼخىس حألري٣ش)ٍٝكٚ ٓغ حالٍٝحف حُو٤َس ُظَٜ ح٠ُ َٓكِش حَُ٘كخٗش 
 حُٜ٘ٞى ح٣ٌُٖ ٤ٖٓحَُٔٔ اال ٣زن ُْٝ .حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ ٖٓ حُٔظ٤٘خص ك٢ حالٓظوالٍ أػ٘خء ٓؼخٍى ٝهي َٛد حُٜ٘يّٝ ؿ٤ٔؼخ

 حُٜ٘يّٝ ٛئالء ه٤َِ ٖٓ ٝهي ىهَ .أِٜٛخ ٖٓ ٤ٜ٣َٕٝٝ ػيٕ أر٘خء ٓغ ٣٘ٔـٕٔٞ ٣ٝٔظِؿٕٞ ٣ٞ١َ ُٖٓ ٌٓ٘ ًخٗٞح

ػيٕ  ك٢ ُِٜٝ٘يّٝ .ػ٤ِْٜ حإلٗـ٤ِِ ٣ل٠ِْٜٞٗ رؤٕ ػيٕ أر٘خء اكٔخّ ٍؿْ ,ٝى٣ش ػيٕ أر٘خء ٓغ ػالهخطْٜ ًٝخٗض .حإلٓالّ

 .ُؼيٕ حُـٔخػ٤ش ٓـخىٍس حُٜ٘يّٝ رٔزذ حالٓظوالٍ رؼي حٗظٜض ًِٜخ ٌُٜٝ٘خ ,ٓيحٍّ ٝػيس ٓؼخري ػيس

 



135 

 

 

 

 

 

 

الفص  الحادي عشر  
 والدراسة فٌهاالرحلة الى مصر 
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 م1958الرحلة الى مصر 

كنت فً كلٌة عدن للدراسة فً المستوى العالً لشهادة الثقافة العامة من لندن وكان  ستاذ الفٌزٌاء المستر  1958فً عام 

انجلٌزٌا متعصبا ضد العرب وٌكرهه جمٌع الطلبة ، على عكس جمٌع االساتذة اآلخرٌن االنجلٌز واالسكتلندٌٌن رٌنولدز 

 .واألرلندٌٌن الذٌن كانوا ٌحبون العرب وٌحبهم الطلبة 

لبار وكان  خً  حمد قد سبقنً الى القاهرة قبل عامٌن وآخذ الثانوٌة فٌها وقد تأهل والدي وتزوج امر ة فاضلة من آل  ا

 .هً الدكتورة فاٌزة حسن البار -الذٌن توطنوا مصر

وعندما شكوت الى والدي سوء معاملة  ستاذ الفٌزٌاء طلب منً  ن  ذهب الى مصر إلن شهاداتً تكفً لدخول الجامعة  

. حمد وتم قبولً وتسجٌلً فً كلٌة الطب جامعة القاهرة مع اخً   1958فسافرت الى القاهرة فً صٌؾ عام . كلٌة الطب 

وحصلت على منحة دراسٌة من الحكومة المصرٌة التً فتحت  بواب . . وزمٌلنا فً ذلك الوقت سالم  حمد الٌافعً 

ومن مٌزات الربٌس عبد الناصر انه جعل التعلٌم . جامعاتها لكافة الطلبة من الببلد العربٌة وخاصة من فلسطٌن والٌمن 

لبة العرب كما قام باعطاء العدٌد من المنح لهؤالء الطلبة و قام مدٌنة البعوث الجامعً مجانٌا لجمٌع الطلبة المصرٌٌن وللط

... االسبلمٌة فً األزهر الشرٌؾ الستقبال الطلبة والمسلمٌن من كافة  رجاء العالم االسبلمً للدراسة فً األزهر الشرٌؾ 

ولم ٌكن عبد الناصر مثل الرؤساء الذٌن  تو  وللحق  ن عبد الناصر كان زعٌم االمة العربٌة دون منازع وله شعبٌة كاسحة ،

بعده الذٌن  ثروا من مناصبهم وكان معروفا بعدم اهتمامه بنهب األموال واكتنازها بل كان كل همه  ن ٌكون قابد األمة 

 .وبطلها ، ولكنه لم ٌسمح ألي  حد بمعارضته بأي شأن من الشؤون 

الفٌزٌاء قبل دخول الجامعة لمدة قصٌرة وكان متمكنا من مادته   خً  حمد مع استاذ قدٌر فً و خذت دروسا خاصة مع

. وقدٌرا فً شرحه 

( فً كلٌة ال لوم)إعدادي ط  

وكان . وكان البد لطلبة الطب البشري والبٌطري والصٌدلة واالسنان  ن ٌدخلوا كلٌة العلوم لمدة سنة وتسمى اعدادي طب 

. بت األول على هذا العدد الكبٌر فاطمأنت نفسً وبفضل هللا وكرمه جعددهم ٌبلػ األلؾ  و ٌزٌد، 

دكتور مشرفة وانشتاٌن  

 نه كان من  وابل من تكلم بالنظرٌة النسبٌة فً  اوفٌه صورة لبلستاذ الدكتور مشرفة و خبرونجدا وقد دخلنا الى مدرج كبٌر 

العالم تكلموا فً هذه النظرٌة قبل واثناء  الفٌزٌاء والتً اشتهر بها  نشتاٌن ورؼم  ن هناك عددا من العلماء من مختلؾ ببلد

وبعد انشتاٌن اال  ن اجهزة االعبلم الٌهودٌة كرست كل جهودها الى اظهار عبقرٌة انشتاٌن فقط على انه العبقري العظٌم هو 

نظرٌة النسبٌة و نه  عظم عقل مفكر فً التارٌخ االنسانً  ال ول من جاء ب

. بوحٌد ولٌست النظرٌة النسبٌة محصورة  و مقصورة علٌه وحده وال شك  ن انشتاٌن عبقري ولكنه لٌس 

: الت رف على كلٌات أخرى

وذهبت الى كلٌة اآلداب قسم اللؽة العربٌة ووجدت الدكتورة سهٌر القلماوي تّدرس طلبة السنة النهابٌة كتب توفٌق الحكٌم 

وجودي ووجدت  ن ما قالته كله كنت  عرفه من قبل ورؼم  ن العدد كان محدودا اال  ن  حداً لم ٌستنكر .تنقدها وتشرحها 
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فاقتنعت  ن ال جدٌد . ،ثم ذهبت الى قسم اللؽة االنجلٌزٌة فوجدتهم ٌدّرسون كتابا كان مقرراً علٌنا فً كلٌة عدن الثانوٌة 

 .بالنسبة لً فً هذه الكلٌة 

ي اشتركت فً رحلة جامعٌة الى األقصر فذهبت الى كلٌة الحقوق ولم ترق لً محاضراتهم فعدت الى كلٌة العلوم ،ولكن

و سوان وكانت رحلة ممتعة رؼم آنً لم  كن  عرؾ  حدا من الطلبة فذهبنا الى األقصر فأعجبتنً معابدها وتماثٌلها 

ثم دخلنا الى قبو مظلم ما عدا بعض األنوار و دهشنً ما وجدت فٌها من رسوم باأللوان الزاهٌة ومن . الضخمة الرابعة 

فٌظهر الصدر ( مونو كولتٌه)مات لفتٌات من العهود الفرعونٌة القدٌمة وهن ٌلبسن فساتٌن ذات حمالة واحدة ضمنها رسو

وفً تلك الفترة ظهرت فً مصر موضة المٌنً جٌب ومن  على حماالت تظهر العنق والصدر مع ظهور . والظهر مكشوفا 

المصرٌة لنساء الطبقة المترفة القدٌمة وهً  شد عرٌا  ، واستؽربت جدا وجود الرسوم(دوكولتٌه)الظهر واالكتاؾ عارٌة 

.  من الموضة التً ظهرت فً  وروبا ودخلت الى الطبقة المترفة فً مصر 

: الت رف على مصر مسارحها ومتاحفها 

وبد ت  تعرؾ على مصر ومتاحفها وذهبت مع  خً الى بعض المسارح المشهورة والجاده ومن بٌنها مسرح الجٌب وهو 

 . تعرض فٌه المسرحٌات العالمٌة األدبٌة صؽٌر و

 Eugeneللكاتب المسرحً األمرٌكً المشهور  وجٌن  ونٌل " لعبة الكراسً"وفً تلك الفترة كان ٌعرض فٌها مسرحٌة 

Gladstone O'Neill (1888- 1953 . ) وكان ٌقوم بالتمثٌل الممثلة القدٌرة سمٌحة  ٌوب والممثل القدٌر حمدي ؼٌث

، ورواد المسرح مجموعة من األدباء مثل  نٌس منصور و حمد عبد المعطً حجازي ( ؼٌث ان لم تخنً الذاكرةعبد هللا ) و

الكاتب والشاعر ذو االتجاهات الحدٌثة فً الشعر العربً وؼٌرهم ولم ٌكن بٌنهم  حد من الشباب ال من المصرٌٌن وال 

" فً انتظار جودو" ثم حضرت مسرحٌة مقتبسة من مسرحٌة  .  بل كنا ثبلثة  نا و خً  حمد وزمٌلنا سالم الٌافعً. ؼٌرهم 

كاتب مسرحً ما بعد الحداثة ولد فً اٌرلندا وعاش Samuel Beckett (1906-1989 )للكاتب المسرحً صموٌل بٌكٌت 

نال . جلٌزٌة متنقبل بٌن وطنه وفرنسا التً  حبها وعاش فٌها و جاد لؽتها وكتب مسرحٌاته بالفرنسٌة وترجمها بنفسه الى االن

.  لآلداب ، واشهر  عماله األدبٌة مسرحٌة فً انتظار جودو ( 1969)جابزة نوبل عام 

وهذه المسرحٌات والتً انتشرت فً الؽرب تمثل قمة الضٌاع والقرؾ من الحٌاة الؽربٌة المعاصرة التً تجعل االنسان 

 Albert Camus (1913 البٌر كامو ( اطعة قسطنطٌنٌةالمولود فً الجزابر مق)ٌتقًء نفسه كما كان ٌقول الكاتب الفرنسً 

وهو فٌلسوؾ وكاتب مسرحً وروابً ٌمثل قمة العبث والضٌق بالحٌاة المعاصرة و نها مبنٌة على األكاذٌب ( 1960 –

ي ، والؽش والخداع ، والحل عنده هو رفض هذه الحضارة الزابفة واحتقارها  و االنتحار الحقٌقً بدال من االنتحار المعنو

وهذه المجموعة تمثل قمة الرفض للحضارة الؽربٌة .  وقد نال جابزة نوبل باآلداب وكان ثانً  صؽر من نالها من األدباء 

المادٌة التً  فقدت االنسان روحه وقطعت صلته باهلل سبحانه وتعالى وبالروحانٌات كلها ، وكانت تمثل النظرة التشاؤمٌة 

والحضارة الؽربٌة الزابفة محشوة باألكاذٌب والظلم وكلها تعمل لفبة قلٌلة تكتنز " ٌح فالكل باطل وقبض الر" السوداء ، 

ثروات العالم وتستبد بها وتؽلفها بأكاذٌب حقوق االنسان والحرٌات وهً ملٌبة بالنتن والظلم وتبشر فً نفس الوقت بالخٌر 

هو رمز للخٌر الذي ال ٌأتً  بدا والذي ٌأتً " ودووج"تمثل هذا االتجاه "فً انتظار جودو " الذي لن ٌأتً  بدا ومسرحٌة

. بدال عنه مزٌد من الشر ومزٌد من الطؽٌان ومزٌد من الظلم 

باسلوب مصري ٌفهمه المثقؾ العادي " انتظار جودو" واذكر  ن سمٌحة  ٌوب وهً تمثل المسرحٌة المقتبسة من مسرحٌة 

" . سكة الندامة ، ودي سكة ٌلً ٌروح وما ٌرجعشً  دي سكة السبلمة ، ودي: " وهً تصرخ فً آخر المسرحٌة 
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وعلى األقل  وجدت سكة السبلمة التً هً ؼٌر موجودة عند صموٌل بٌكٌت وال عند   ضرابه من الكتاب المسرحٌٌن 

ٌرفض وهم من ناحٌة ٌمثلون االنسان المفكر الذي له ضمٌر و. الؽربٌٌن الذٌن ال ٌرون اال العبث فً هذه الدنٌا وهذا الكون 

هذا الزٌؾ والكذب والبهتان والبهرجة التً تؽر الناس بالحضارة الؽربٌة الزابفة والتً ال بد  ن تنهار بسبب فقدانها اإلٌمان 

. باهلل والروحانٌات 

وقد اثرت هذه الصرخات فً كثٌر من الناس وجعلتهم ٌبحثون عن الروحانٌات ، فذهب بعضهم الى البوذٌة وبعضهم الى 

تتجه الى االسبلم وهذا هو الذي ٌخٌؾ عتاة ( القرن الواحد والعشرٌن)، ولكن الموجة اآلن ( رٌشنا كرٌشناك)الهندوسٌة

الؽربٌٌن و ساطٌن حضارتهم المادٌة فعملوا على اثارة الكراهٌة ضد االسبلم والمسلمٌن وافتعلوا حوادث كثٌرة ارهابٌة من 

. حتى ٌتم لهم مهاجمة االسبلم وارعاب الناس منه  منظمات مشبوهة كانت لهم الٌد الطولى فً اٌجادها ،

ومما  رعبهم فً الفترات األخٌرة اتجاه بعض الفنانٌن والممثلٌن والمؽنٌن والمؽنٌات الى االسبلم ودعوتهم الٌه ، كما  ن 

لحزب الثالث وكان هوا( 2017نهاٌة )الحزب األلمانً المتشدد فً كراهٌته للمسلمٌن والذي فاز فً االنتخابات األخٌرة 

لبلنتخابات ومع هذا فإن ربٌس الحزب نفسه  علن بعد فوزه استقالته من هذا الحزب واعلن اسبلمه ، فضج  ًصحاب الحزب 

واجهش بعضهم بالبكاء وقال ناببه هذا ٌوضح خطر االسبلم على  وروبا ولٌس الخطر فقط من االرهابٌن بل الخطر األعظم 

والواقع  ن االسبلم هو  كثر األدٌان انتشارا فً الؽرب وفً ... الٌه حتى  شد  عدابه  هو من االسبلم نفسه والذي ٌجتذب

. العالم الٌوم وهذا ما ٌرعب جمٌع  عدابه 

 ندوة ااستاذ ال قاد

وقمُت   نا و خً  حمد بزٌارة ندوة األستاذ األدٌب الكبٌر عباس محمود العقاد التً كانت تعقد فً شقته البسٌطة فً منطقة 

ٌوم الجمعة صباحا وٌحضرها لفٌؾ من األدباء و ساطٌن الفكر فً مصر وكانت مفٌدة جدا بالنسبة . كسً مصر الجدٌدة رو

لنا وقد حضرناها مرتٌن  

ورؼم  ن العقاد من  شهر الشخصٌات األدبٌة والفكرٌة فً مصر إال  نه كان فقٌرا ولم ٌسَع الى الثروة قط وكان ٌجابه 

نه كان عضوا فً البرلمان المصري وانتقد الملك فؤاد بشدة آنذاك فأدى به ذلك الى دخوله السجن الحكام بقوة ومن ذلك  

: روجه من السجن كتب قصٌدة ٌقول فٌهافترة تسعة  شهر وعند خ

وهأنذا فً ساحة الخلد  ولد         وكنت جنٌن السجن تسعة  شهرٍ 

 عهدسٌعهدنً كل كما كان ي  عداتً وصحبً ال اختبلؾ علٌهُم  

وقد قام جمال عبد الناصر بتقدٌم جوابز الدولة . وفً عهد عبد الناصر لم ٌكن ٌجامل الثورة وال رجالها وال المتزلفٌن لها 

وفً السنة . سٌدة الؽناء العربً  م كلثوم لل الفن م جابزةدالتقدٌرٌة فقدم فً السنة األولى جابزة األدب للدكتور طه حسٌن وق

وفً السنة التً . لدكتور  حمد حسن الزٌات صاحب مجلة الرسالة ومن الفنانٌن محمد عبد الوهاب التالٌة منح الجابزة ل

 .فرفض العقاد تلك الجابزة . بعدها  عطاها للعقاد ومن الفنانٌن عبد المطلب والراقصة تحٌة كارٌوكا 

: المقارنة بٌن ال قاد وطه حسٌن

تجد البون شاسعا وقد ساٌر طه حسٌن السلطات فوصل الى درجة  واذا قارنت العقاد بشموخه وقوة عارضته بطه حسٌن

وزٌر المعارؾ وكان ثرٌا فاألموال تأتٌه من كل حدب وصوب وكان له فٌبل جمٌلة على النٌل فً حً العجوزة وشتان ما 

!  بٌن الرجلٌن 
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من  وروبا فتارٌخ مصر الذي دعا فٌه الى ان تكون مصر قطعة  "مستقب  ال قافة فً مصر"كتابه وقد كتب طه حسٌن 

حسب زعمه مرتبط بالٌونان والرومان ثم بعد ذلك بفرنسا وال بد  ن نأخذ الحضارة الؽربٌة بخٌرها وشرها وال عبلقة لنا 

بهؤالء األعراب واذا اردنا التقدم فعلٌنا  ن نأخذ بالحٌاة الؽربٌة بكل تفاصٌلها قدر ما نستطٌع ، بٌنما كان (  ي المصرٌٌن )

. رٌصا على اثبات عروبة مصر واسبلمٌتها العقاد ح

وقد وقؾ العقاد ضد تخرصات المستشرقٌن ودافع عن االسبلم وكتب العدٌد من الكتب عن األنبٌاء مثل الرسول صلى هللا 

 ثم كتب عبقرٌاته العدٌدة فً الصدٌق وعمر وعثمان وعلً وخالد ابن الولٌد والحسٌن. علٌه وآله وسلم والمسٌح علٌه السبلم 

. وزٌنب  خته وزوجات الرسول رضوان هللا علٌهم جمٌعا 

فً سٌرة الرسول صلى هللا " على هامش السٌرة" كتاب وللحق فإن لطه حسٌن كتبا فً السٌرة والتارٌخ االسبلمً ومنها

ٌة  ول وهو ٌعرض سٌرة الصحابة األوابل الذٌن عذبتهم قرٌش من  مثال سم" المعذبون فً االرض"علٌه وآله وسلم وكتاب 

شهٌدة فً االسبلم وزوجها ٌاسر ثانً شهٌد فً االسبلم وابنها عمار ابن ٌاسر وببلل الحبشً وؼٌرهم كثٌر وهو كتاب 

تحول الى فلم فً تلك الفترة ونجح نجاحا كبٌرا   دجمٌل وق

وقد انصفهما  (  بو بكر وعمر رضً هللا عنهما) "الشٌخان"وله كتاب 

وقد هاجمه هجوما عنٌفا فً طبعات الكتاب االولى . الجزء االول عثمان رضً هللا عنه  "الفتنة الكبرى"كما له كتاب 

وقد لمز فٌه االمام علً كرم هللا وجهه وهاجم بعنؾ عبد هللا بن عباس  " علً وبنوه"والجزء الثانً من الكتاب بعنوان 

المنهج وعودة الى االنصاؾ فً ذكر الصحابة  تؽٌرا تاما لهذا (العشرٌن )االخٌرة الطبعة فً ولكنً وجدت. رضً هللا عنه 

الكرام مثل عثمان وعلً وعبد هللا بن عباس رضً هللا عنهم جمٌعا  

الن سكرتٌر طه حسٌن الذي كان ٌكتب  و بعد وفاته ولست ادري ان كان هذا التؽٌٌر قد تم قبل وفاة طه حسٌن  ثناء حٌاته 

  .تقلٌدا تامامن اسلوب طه حسٌن وٌستطٌع ان ٌقلده  له متمكنٌ 

: الساا  ممنو  فً المحاضرات

و ذكر  ننً فً مرحلة اعدادي طب قمت  سأل األستاذ المحاضر فً الكٌمٌاء العضوٌة عن نقطة معٌنة وبجانبً  خً  حمد 

فخرست ( اخرس  وع تتكلم )وزمٌلً سالم الٌافعً فحاوال منعً من الوقوؾ للسؤال حتى شاهدنً األستاذ المحاضر فصرخ 

. فترة الدراسة حتى تخرجت ما عدا فً المجموعات الصؽٌرة  طوال

: نادي الم ادي 

وكان مؽرما . وكان والدي رحمه هللا قد استأجر شقة فً المعادي قرٌبة من نادي المعادي الذي اشترك فٌه اشتراكا عابلٌا 

 ما  خً  حمد فلم ٌكن له حظ فً  ( .بٌنج بونج)بلعب التنس  ما  نا فلم  واصل التدرٌب واكتفٌت بلعبة تنس الطاولة 

. الرٌاضة  بدا واكتفى بالذهاب الى األصدقاء والزمبلء الذٌن  تو من عدن والٌمن 

 ال م عبد القادر حامد البار فً القاهرة

وكان الوالد ٌستضٌؾ فً هذه الشقة الصؽٌرة من جاء من  قاربه الذٌن ٌسكنون معً ومع  خً  حمد فً نفس الؽرفة ومنهم 

عبد القادر وابن عمتً حسٌن بن عمر البار وكنا نقوم بتعرٌفهم باألماكن السٌاحٌة واألثرٌة والدٌنٌة فً مصر عمً 

.  واستمتعنا بذلك ولكن هذا األمر  خذ من وقتنا الدراسً 
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عمً عبد القادر فً الوسط وعلى ٌمٌن الصورة  خً  حمد و نا على  1960الحٌوانات بالقاهرة  هذه صورة فً حدٌقة

ٌسارها  

ال م عٌدروا بن محمد المحضار  

ثم جاء صدٌق الوالد العم عٌدروس المحضار وسكن معنا فً نفس الؽرفة لكن والدي هو الذي كان ٌأخذه الى المساجد 

هر الذٌن كان ٌعرفهم مثل الشٌخ حسنٌن مخلوؾ مفتً الدٌار المصرٌة الذي كان ٌحب واألماكن األثرٌة وبعض علماء األز

السادة العلوٌٌن من حضرموت وٌقوم باالشراؾ على طبع ونشر كتب االمام عبد هللا بن علوي الحداد التً كان ٌنفق علٌها 

ٌّز الشٌخ حسنٌن. الشٌخ سراج كعكً ، من  ثرٌاء مكة المكرمة الصالحٌن  مخلوؾ بعدم موافقته على االجراءات  وقد تم

االشتراكٌة العنٌفة التً قام بها عبد الناصر فعزله الربٌس عبد الناصر من منصبه وسلط علٌه اجهزة االعبلم ومن بٌنهم 

الشٌوعً رسام الكارٌكتٌروالشاعرالشعبً المشهور صبلح جاهٌن الذي كان ٌقوم بوضع رسوم ساخرة عن الشٌخ متلوؾ 

 ( . الشٌخ حسنٌن مخلوؾ المقصود به)

وكانت الدكتورة فاٌزة تأخذ العم عٌدروس الى األطباء المصرٌٌن للتداوي مع الوالد وكان ٌحب المزح مع  خً األصؽر 

. عمر الذي دخل المدرسة االبتدابٌة وكان ٌحفظ الكثٌر من النكت المصرٌة وٌسعد بذلك العم عٌدروس وٌقهقه 
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ون المحضار فً شبابه والذي كان صدٌقا للوالد وقد استفدنا  نا و خً  حمد من الجلوس معه واالستفادة من هذه صورة العم عٌدروس بن هاد

ءة معلوماته الؽزٌرة فً التارٌخ االسبلمً ومعلوماته العامة الثاقبة وكان رحمه هللا ٌحب المزح وله تعلٌقات ساخرة كثٌرة وهو سرٌع القرا

وهو فً مجلدٌن قر ه كامبل فً بضعة  ٌام وناقشنً فٌه مناقشة " المسلمون فً االتحاد السوفٌتً " عد كتابً وعندما  عطٌته فٌما ب. والبدٌهة 

. فاحصة مما ٌدل على استٌعابه السرٌع رحمه هللا تعالى و جزل مثوبته

فً القاهرة بن علوي جدي الحبٌ  حامد  

عند  شهر ( الساد  و الكتاركت)ي عملٌة الماء األبٌض ثم جاء جدي الحبٌب حامد بن علوي البار الذي طلبه الوالد لٌجر

. طبٌب عٌون فً مصر فً ذلك الوقت 

فإذا . وكان جدي رحمه هللا من الصالحٌن ولم ٌترك قٌام اللٌل فً حٌاته منذ  ن بلػ، وكنت  نام عنده بالتناوب مع  خً  حمد 

ى  ذهب به الى الحمام ثم ٌتوضأ و عٌده الى ؼرفته و نا جاءت الساعة الثالثة بعد منتصؾ اللٌل قام من النوم و ٌقظنً حت

وفً ذات لٌلة سهرت للمذاكرة فً كتب الطب وما كدت  نام حتى . معه لٌصلً ، فإذا طلع الفجر جاء والدي لنصلً جماعة 

ء شدٌدا وٌنظر ثم جاء الوالد لنصلً جمٌعا وبقٌت مع جدي فإذا هو ٌبكً بكا. اٌقظنً فقلت له ما ٌزال الوقت مبكرا فنام 

وقد  ثرت هذه . الى األفق حٌث بد  اإلسفار واعتذرت له ولكنه لم ٌرد ، بل استمر فً بكابه ألنه فاتته لٌلة كاملة لم ٌقم فٌها 

ٌّرت مجرى حٌاتً الى االلتزام بالمحافظة على الصبلة وقراءة القرآن ٌومٌا   .الحادثة فً نفسً وؼ

: فً المشرحة 

َٗكش أٍٝ َٓس ٝؿيص ػَ٘حص حُـؼغ حُؼخ٣ٍش طٔخٓخ كٜخ٢ُ٘ حُٔ٘ظَ ٝحٗظيص ػ٢ِ ٍحثلش حُلٍٞٓخ٤ُٖ ٝأًًَ ػ٘يٓخ ىهِض حُْ

كخٗٔلزض هزَ إٔ أهغ ػ٠ِ حألٍٝ ٓـ٤ّ٘خ ٝريأص أكٌَ ك٢ ٌٛٙ ح٤ٌُِش َٛ أٓظَٔ ك٤ٜخ أّ أٗٔلذ ٢ٌُ٘٘ٝ ٛٔيص ٝريأص حُظ٣َ٘ق 

ٍحف حُـْٔ حُطَكخٕ حُؼ٣ِٞخٕ ُٜٔخ ػٔخ٤ٗش ٖٓ حُطِزش ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُطِزش ك٤غ ٣ُؼط٠ ًَ أٍرؼش ١الد ١َكخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ أ١

ًٝخٕ ٓغ ًَ ٓـٔٞػش ًظخد حُظ٣َ٘ق حٍُٜٔ٘ٞ . ٝحُٔل٤ِخٕ ُٜٔخ ػٔخ٤ٗش ٝحَُأّ ٝحُؼ٘ن أٍرؼش ٝحُٜيٍ أٍرؼش ٝحُزطٖ أٍرؼش 

٣َٗخٕ ٝٗخىٍح ٓخ َٟٗ حُٔؼ٤ي ُ٘ٔؤُٚ ػٔخ أٌَٗ ػ٤ِ٘خ أٝ ٣ٔخػيٗخ ٍُِٞٛٞ ح٠ُ ػٜذ ٓؼ٤ٖ أٝ ( Cunningham)ً٘٘ـٜخّ 

 .أٝ ٣ٍٝي ٛـ٤َ ُْ ٗٔظطغ إٔ ٗـيٙ 

كان الطلبة ٌدخنون  ثناء التشرٌح وبعض الطالبات كانوا ٌأكلن السندوتش . والؽرٌب حقا لم ٌكن هناك  ي احترام للجثث 

وقد بلؽت الوقاحة حدها عندما كانوا ٌقٌسون طول األمعاء الدقٌقة واالثنى عشر وٌضعونها على . وٌشربن الكازوزة 

. وٌقٌسونها بأقدامهم  األرض

 و  ي  عضاء ( المخ)الطرؾ العلوي  و السفلً  و الر س والعنق  و الدماغ( ّفراش المشرحة )وكان الطلبة ٌستعٌرون من  

.  خرى ٌرؼبون فً دراستها مقابل جنٌه 

. دون خوؾ  و وجل  والؽرٌب حقا  ن بعض الطلبة كانوا ٌركبون األتوبٌس المزحوم وٌلفون األعضاء البشرٌة فً البالطو

كما كان على كل طالب  ن ٌشتري هٌكبل عظمٌا كامبل مقابل . واعترؾ بأننً كنت واحدا منهم واستؽفر هللا على ما فعلت 

. حتى ٌستطٌع  ن ٌدرسها فً منزله دراسة تامة . بضعة جنٌهات ٌعطٌها لفراش المشرحة 

. ها  خذت من القرود فٌضحك وكان  خً الصؽٌر عمر ٌتعجب من هذه األجزاء و قول له  ن

: واَلك ار من أك  البٌضٌنصح استاذ الكمٌاء الحٌوٌة ب دم أك  الفو  
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وكان ٌنصح الطلبة بأن ال ٌأكلوا  you are fool because you eat Foolوكان استاذ الكٌمٌاء الحٌوٌة ٌقول للطلبة 

. الفول صباحا حتى ال تتبلد  ذهانهم وٌنصحهم بأكل البٌض 

وفً هذه األٌام الثبلثة كانت المستشفٌات ساٌسة الربٌس عبد الناصر تمنع  كل اللحوم بأنواعها ثبلثة  ٌام باالسبوع وكانت 

بٌضة وفً  20-12بٌضة ومن اؼداء  12الى  8تقدم لطلبة الطب واألطباء المناوبٌن البٌض فً كل وجبة فً الصباح من 

تباره الؽذاء األمثل من ناحٌة البروتٌنات والفٌتامٌنات والدهون الممتازة العشاء مثل ذلك وكان الحماس للبٌض متناهٌا باع

الجٌدة التً تساعد على نمو الدماغ والجهاز العصبً  

: الم لومات الطبٌة تت ٌر م   الموضة 

ا علٌه ثم تؽٌرت المعلومات الطبٌة فأصبح البٌض مؽضوب( ألننا ؼادرنا مصر بعد ذلك ) 65واستمر هذا االسلوب الى عام 

و صبح األطباء ٌنصحون بعدم  كل البٌض اال فً حدود بٌضتٌن  و ثبلث فً االسبوع وصعد نجم الفول مرة آخرى فعلٌكم 

بالفول والحمص  والزٌت والبقولٌات والخضروات واالبتعاد عن الشحوم والدهون واالقبلل من األلبان ومنتجات األلبان 

الموضة فً الطب و صبحت تسمح بالدهون والزبدة والقشطة وتتحدث عن الؽذاء ثم تؽٌرت . مثل الزبدة والجبنة وؼٌرها 

باعتباره ؼذاءا مٌثالٌا باعتباره مفٌدا للدماغ ومفٌدا للوقاٌة من بول  Ketoacidosisالدهنً الذي ٌسبب الحموضة الكٌتونٌة 

م بٌنما كانت كتب الطب قبل 2016السكري والسرطانات وؼٌرها من األمراض وقد ظهرت هذه الموضة الجٌدٌة منذ عام 

ذلك تنهى عن مثل هذا الطعام وكان األطباء ٌعرفون الحموضة الكٌتونٌة التً تصاحب حالة مرض البول السكري الشدٌدة 

ولهذا ٌسرعون ادخال هذه الحاالت الى المستشفى وعبلجها المقرر لها المضاد لهذه الحموضة الكٌتونٌة الخطٌرة فسبحان 

والذي تسٌطر علٌه الخطٌر بعد بضعة عقود دواءا وشفاءا وٌا هلل من عجب من هذا الطب الذي ٌتبدل كل ٌوم من جعل الداء 

شركات األدوٌة واألؼذٌة وكبلهما مترابطتنا واذا ارادت بعض شركات األطعمة  ن تسوق الدهون التً ابتعد عنها الناس 

تشٌد بفابدة الؽذاء الدهنً والحموضة الكٌتونٌة  قامت بشراء مجموعة من األطباء الباحثٌن فٌقدمون  بحاثا 

واذا  راد انصار البروتٌن  قاموا بنشر  بحاث تتحدث عن فوابد البروتٌن وخاصة الرٌاضٌن الذٌن ال ٌأكلون اال البروتٌن 

لفواكة التً و حٌانا تنقلب هذه الشركات الى الدعاٌة بأنواع من الخضروات وا. وٌكثرون من  كل البٌض واللحوم بأنواعها 

بالدعاٌة ( الخمر ) وفً  ٌحانا  خرى تقوم شركات النبٌذ. ال تعد فوابدها وال تحصى وعلٌك باالكثار منها لٌبل ونهارا 

وٌنسون األمراض . لمشروباتها الكحولٌة فهً تقوم بانقاص الكولسترول الضار وتزٌد الكولسترول المفٌد حسب زعمهم 

.  تً ملبة المجلدات الخطٌرة التً تحدثها الخمور وال

وهكذا نحن فً عهد الر سمالٌة البشعة التً ال تهتم اال بالمكسب فكل  نواع األكل التً ٌراد تسوٌقها تقوم الشركات بالدعاٌة 

وكل ذلك فً جمٌع انواع األطعمة واألشربة بما فٌها القهوة . لها واظهار بعض البحوث المشتراه من بعض الباحثٌن 

وهكذا كل مادة سامة ٌمكن  ن تصبح ذات فابدة ( مارٌوانا )الخمور بل وبد ت موجة جدٌدة لفوابد الحشٌش والشاي والكوال و

وجدوى ما دامت تدر  رباحا طابلة وما دام هناك من ٌستطٌع ان ٌقدم من األبحاث ما ٌقنع عوام األطباء بفابدة تلك المادة  و 

. ذلك الدواء وهللا المستعان على ما تصفون 

: ضرات بالل ة اَلنجلٌزٌة واَلساتذة المتمٌزونالمحا

ٌّزون ٌلقون المحاضرات العامة باللؽة االنجلٌزٌة العالٌة ، ومنهم األستاذ الدكتور البطراوي  ستاذ  وكان األساتذة المتم

ذ التشرٌح وعلم األجنة ، وكان بارعا فً شرح علم األجنة مع صعوبته ، ومنهم االستاذ الدكتور محمد طلعت  ستا

الفسٌولوجٌا فً مصر الذي كان  ول من وضع كتابا فً علم الفسٌولوجٌا فً مصر باللؽة االنجلٌزٌة ثم ترجمه الى اللؽة 
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وبما  ن سورٌا كانت تدرس الطب باللؽة العربٌة فقد .. العربٌة ولكن لم تتم طباعة الترجمة بسبب انفصال سورٌاعن مصر

ر التً كانت تدرس الطب باللؽة االنجلٌزٌة وبد   ساتذة الطب فً ترجمة كتبهم اتجهت دولة الوحدة الى تعمٌم ذلك الى مص

ولكن بما  ن سورٌا انفصلت عن الوحدة فقد صدر  مر من الرباسة باستمرار التعلٌم على ما كان علٌه . الى اللؽة العربٌة 

لعربٌة المتحدة ، وتم االنفصال عام تحت اسم الجمهورٌة ا 1958تمت الوحدة بٌن مصر وسورٌا عام )باللؽة االنجلٌزٌة 

1961 .)

ومن  ساتذتنا الممتازٌن األستاذ الرٌدي  ستاذ الكٌمٌاء الحٌوٌة الذي اكتشؾ موادا مهمة فً الحلبة وهً مواد مهمة لزٌادة   

كان األستاذ و.وكان اثنان من  بنابه فً دفعتنا ومن زمبلبنا . Squalineافراز اللبن فً الرضاعة وبالذات مادة سكوالٌن 

. طرخان  ستاذ علم األنسجة بارعا فً لؽته وتدرٌسه 

وفً السنة الثالثة من كلٌة الطب دخلنا الى المستشفى ألول مرة ، ونحن فً مجموعات صؽٌرة نتعرؾ على المرضى 

فوقؾ ( قؾ على سرٌرك )و ذكر فً  ول ٌوم  ن جاء الجراح المصري القبطً وقال للمرٌض الشاب . واألمراض 

فكح ( كح)وقال للمرٌض . والمكان مفتوح بدون  ي ستابر على القاعة كلها ( ارفع ثوبك)لمرٌض على سرٌره ، فقال له ا

فترددت (  على كٌس الصفن)ضعً اصبعك فً مجرى الفتق : المرٌض فظهر الفتق األربً ؼٌر المباشر ، ثم قال للطالبة 

فاظ قبٌحة جدا ، ولو كان األمر بٌدي لضربته ، ثم  مر طالبا  خر فقام الطالبة المسكٌنة ، فصرخ فٌها األستاذ وشتمها بأل

. الطالب بالمهمة 

وهذا ٌدل على انعدام األخبلقٌات الطبٌة فً ذلك الوقت فً كلٌة الطب ما عدا بعض األساتذة ذوي األخبلق العالٌة الرفٌعة ، 

،  ستاذ الجراحة الذي صار بعد ذلك مدٌرا ( 2015  -1934)واذكر منهم األستاذ الدكتور ابراهٌم بدران رحمه هللا 

للجامعة ثم وزٌرا للصحة ووزٌرا للتعلٌم العالً ، وله جهود مباركة فً النهضة الطبٌة فً مصر والعالم العربً مع شدة 

. ضى والطلبة تدٌّنه ، حتى قٌل لنا  نه كان ال ٌبد   ي عملٌة جراحٌة اال بعد  ن ٌصلً ركعتٌن هلل وكان لطٌفا جدا مع المر

ثم بعد سنٌن طوٌلة التقٌت به فً مؤتمرات المنظمة االسبلمٌة للعلوم الطبٌة التً مقرها الكوٌت ، وقد كان هو  حد مؤسسٌها 

واشتركت معه فً كثٌر من تلك المؤتمرات الحافلة ومنها مؤتمر انعقد فً مصر باشتراك منظمة الصحة العالمٌة . 

هم ممثل الكنٌسة الكاثولٌكٌة وممثل الكنٌسة القبطٌة وممثل الدٌن الٌهودي مع  مجموعة من ومجموعة من ممثلً األدٌان بٌن

رجال األزهر الشرٌؾ ومجموعة كبٌرة من األطباء المتمٌٌزٌن   ، وكانت حول االجهاض وؼٌره من الموضوعات الشابكة 

  .

اذ الجراحة الذي تمٌز بلؽته االنجلٌزٌة العالٌة ولؽته ومن هؤالء األساتذة المتمٌٌزٌن األستاذ الدكتور حسن علً ابراهٌم است

العربٌة السامقة واستشهاده باالشعار  حٌانا وال عجب فً ذلك فهو ابن  كبر جراح عرفته مصر فً تارٌخها الحدٌث وهو 

للمرضى وطلبته  الدكتور علً ابراهٌم باشا الذي مدحه  مٌر الشعراء شوقً بعدة قصابد وكان هذا االستاذ لطٌفا فً معاملته

. واألطباء الذٌن ٌعملون معه وقد ٌستخدم النكتة الساخرة فً بعض األحٌان

الهجوم على لبا الحجا  والمندٌ  على الرأا  

وكنا فً السنة الرابعة وهو ٌلقً محاضرة فً طب األطفال . ومنهم  ٌضا  ستاذ طب األطفال الدكتور مصطفى الدٌوانً 

المندٌل على ر سها وثوبها تؽطى ثبلثة  رباع الذراع ونصؾ الساق وكانت الوحٌدة من بٌن  فانتبه الى وجود طالبة تلبس

اٌه دا شٌلً المندٌل ( ) نت اللً البسة االٌشارب قفً )مبات الطالبات البلتً ٌلبسن حسب الموضة فتوقؾ فجأة وصرخ 

على الصبلة ، وكان مؤدبا مع الطلبة ومع ، فاستؽربت منه هذا االسلوب وكنت  سمع عنه  نه محافظا ( اللً على راسك 
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المرضى ، ولكن عندما سألت وجدت  نه فعل ذلك لحماٌتها ، فقد بد ت فً تلك الفترة حملة عنٌفة للقبض على ما ٌسمى 

ل االخوان المسلمٌن ، وكانت  ي فتاة  و امر ة تلبس المحتشم نسبٌا ، تعتبر من االخوات المسلمات فتعتقل وٌفعل بها األفاعً

 .

وقد  خبرتنً زوجة الوالد الدكتورة فاٌزة البار  نه كانت لها صدٌقة  سودانٌة محتشمة فً لباسها ثم بعد فترة ؼابت عنها 

مش افتكرونً من االخوات المسلمات )وظهرت حاسره الر س وبكم قصٌر وثوب قصٌر فاستؽربت منها ذلك وقالت لها 

( م واخدونً بهدلونً فحّرمت  لبس اللباس المحتش

 كنٌسة حلوان واضطهاد اَلقباط 

وكنت ما  زال  حب الذهاب الى المتاحؾ والمساجد والكنابس األثرٌة ومن ضمنها كنٌسة حلوان التً شهدت اضطهاد 

الكنٌسة البٌزنطٌة الرومانٌة للكنٌسة القبطٌة وعذبتهم تعذٌبا شدٌدا ، و رونً قبوا كان ٌجري فٌه التعذٌب  وآثار الدماء ما 

موجودة فً بقع سوداء، حسب زعمهم   ، ومات عدد من هؤالء القسس تحت التعذٌب وجعلتهم الكنٌسة القبطٌة شهداء تزال 

وكان سبب الخبلؾ بٌن الكنسٌتٌن  ن الكنٌسة القبطة المصرٌة تعتبر نفسها موحدة فهم ٌعتقدون  ن هللا هو المسٌح . وقدٌسٌن 

بٌعة إلهٌة وله مشٌبة واحدة وهً المشٌبة االلهٌة ، بٌنما الكنٌسة الرومانٌة ابن مرٌم ، و ن المسٌح له طبٌعة واحدة هً ط

تعتقد  ن المسٌح علٌه السبلم له طبٌعتان إحداهما إلهٌة واألخرى بشرٌة وٌستدلون على ذلك بأن المسٌح علٌه السبلم كان 

ى شجرة ظن  نها مثمرة فوجدها ٌنام وٌصحو وٌجوع وٌأكل وٌشرب وٌخطا فً بعض األشٌاء فمثبل عندما جاع ذهب ال

بدون ثمر على اإلطبلق ، وكذلك ٌقولون  ن له مشٌبتان ، مشٌبة إلهٌة ، ومشٌبة بشرٌة ، وهذا ٌفسر حسب قولهم بكاؤه 

الشدٌد عندما حكم علٌه الٌهود باإلعدام حسب زعمهم حتى  نه بكى دما بدال من الدموع النه كان خابفا مضطربا مرعوبا 

هٌن وُبصق فً وجهه وسخروا منه وصلبوه مع لص وقاطع طرٌق وكانت صرخته عند صلبه عظٌمة جدا و نه ُضرب و ُ 

ولهذا  خذت الكنٌسة الرومانٌة بهذه األقوال وعذبت المصرٌٌن الذٌن . بٌنما كان اللص وقاطع الطرٌق  كثر ثباتا منه بكثٌر 

. قالوا بالطبٌعة الواحدة وبالمشٌبة الواحدة 

 ٌ زو مصر ب رب ة أَلف جندي فقطعمرو ابن ال ا  

استطاع بأربعة آالؾ جندي فقط  ن ٌهزم جنود ( الذي زار مصر قبل االسبلم مرارا)وعرفت كٌؾ  ن عمرو بن العاص 

فً مصر الذي بلػ عددهم كما تقول المصادر التارٌخٌة مابة  لؾ ، والسبب فً ذلك  ن ( الرومانٌة)األمبراطورٌة البٌزنطٌة 

ر كانوا ٌكرهون الرومان وٌتطلعون الى جنود المسلمٌن الذٌن طهروا الشام وفلسطٌن منهم ، ونشروا العدل األقباط فً مص

ٌّة حتى ٌهاجم الرومان فً معاقلهم بل  بٌن سكانها ، فأٌدوا عمرو بن العاص و مدوه بالمٌره ، ودلوه على الطرق الخف

قق انتصارات سرٌعة ؼٌر مسبوقة فً مصر لكنه واجه مقاومة اشترك معه بعض هؤالء األقباط فً قتال الرومان ، ولهذا ح

شدٌدة فً االسكندرٌة لمنعة  سوارها وانفتاح االسكندرٌة على البحر األبٌض المتوسط ، حٌث كانت تأتً المٌره والجنود الى 

 رسل له  ربعة هذه القبلع الحصٌنة من قبرص وؼٌرها ، فاضطر الى طلب المدد من  مٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب ، ؾ

آالؾ فلم ٌستطع فتحها ، فكتب مرة  خرى الى  مٌر المؤمنٌن بطلب المدد فأرسل له  ربعة آالؾ  خرى حتى بلػ العدد اثنا 

ٌُؽلب اثنا عشر  لؾ من قلّة ، راجعوا اٌمانكم ، وارسل له  ربعة  عشر  لفا ثم  رسل مرة ثالثة ، فرد علٌه  مٌر المؤمنٌن ال 

هؤالء  ربعة : الزبٌر بن العوام والمقداد بن األسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد ، وقال له   من الصنادٌد  وهم

 .بأربعة آالؾ 

.م 642/هـ21وبالفعل تّم فتح االسكندرٌة وتؽلب على الجٌش الرومانً الضخم وتطهرت مصر من حكمهم سنة   
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 الٌونان والرومان َل ٌتصلون بالش   المصري

الٌونان والرومان قد حكموا مصر لمبات السنٌن اال  نهم لم ٌختلطوا بالشعب المصري قط اال الطبقة العلٌا  وبالرؼم من  ن

.من المجتمع المصري فقط وهً التً تتفق معهم وتحوز على رضاهم  

 بٌنما نرى  ن بمجرد دخول المسلمٌن الى مصر  قام المسلمون عبلقات قوٌة مع الشعب المصري نفسه 

( نهر النٌل)ى ذلك  ن عمر بن الخطاب  رسل الى عمرو بن العاص ٌقول له ال تجعل بٌنً وبٌنك بحرا والدلٌل عل  

ان  مٌر : وكانت ثلة كبٌرة من جنود الٌمن قد انتقلوا الى الجٌزة وهً ؼرب النٌل فدعاهم عمرو بن العاص وقال لهم 

ٌخشى  ن ٌنقلب علٌكم األقباط وٌصعب الوصول الٌكم : ال لماذا ؟ ق: قالوا . المؤمنٌن ٌأمركم باالنتقال الى شرق النٌل 

فضحك عمرو بن . لٌطمبن  مٌر المؤمنٌن ، فقد تزوجنا منهم وصرنا صهورا و قرباء نحبهم وٌحبوننا : فقالوا له . لنجدتكم 

.العاص و رسل الى  مٌر المؤمنٌن   

ٌَر)وهذه المجموعة كانت من قبٌلة ٌافع  .لى اآلن  كبر مٌدان فً الجٌزة ٌسمى مٌدان ٌافع وا( وهً فرع من قبٌلة ِحم  

وهذا ٌدل على سرعة اندماج المسلمٌن مع ؼٌرهم من االمم وتسامحهم معهم واختبلطهم بهم ثم الزواج منهم وبذلك انتشر 

.االسبلم واللؽة العربٌة فً مصر حتى اصبحت مصر قلعة االسبلم وحصن اللؽة العربٌة   

القبطٌة انتشار اَلس م والكنٌسة   

وتولى القبط ادارة الدولة واألمور المالٌة وكانوا بذلك سعداء ، لكن الكنٌسة القبطٌة وجدت  ن كثٌرا من جماهٌرها ٌتحولون 

. الى االسبلم فانزعجت لذلك ، واسمت عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الدجال األكبر بعد  ن كانوا ٌحبونه حبا شدٌدا   

ي سابق ابن عمرو بن العاص فسبقه القبطً واؼتاظ ابن عمرو بن العاص فضربه ، فذهب وخاصة بعد قضٌة القبطً الذ

القبطً الى المدٌنة عند  مٌر المؤمنٌن فأرسل  مٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب ٌطلب عمرو بن العاص وابنه حتى  توا ، 

 شهر معززا مكرما فً ضٌافة الدولة  وللعلم  ن الرحلة من المدٌنة الى مصر تستؽرق شهرا فمكث القبطً  كثر من ثبلثة

فلما وصل عمرو بن العاص وابنه  مر عمر بن ( . ولم ٌمنعه  حد من دخول المدٌنة والبقاء فٌها رؼم كونه ؼٌر مسلم )

: الخطاب القبطً بأن ٌضرب ابن عمرو بن العاص كما ضربه ففعل ذلك ، ثم  مره بضرب عمرو بن العاص نفسه قاببل 

بك فتوقؾ القبطً ولم ٌضرب عمرو بن العاص ألنه لم ٌشارك فً القضٌة قط وقال عمر رضً هللا عنه لوال  بوه ما ضر

وكانت هذه الحادثة سببا فً انتشار االسبلم " . ٌا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  مهاتهم  حرارا :" قولته المشهورة 

القبطٌة ثم سمت  مٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب الدجال األكبر  بٌن األقباط وبعض رجال الكنٌسة  نفسهم فانزعجت الكنٌسة

. 

لكن بعد وفاة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه انحسر مد التحول الى االسبلم وخاصة فً العهد االموي الذي حرص على 

عاقل مقتدر   على كل رجل بالػ( دٌناران كل عام)منع األقباط من الدخول فً االسبلم لتستمر الجزٌة وهً مبلػ بسٌط 

.وٌعفى من ذلك النساء واألطفال والشٌوخ العجزة والمرضى المزمنون والفقراء   

 عمر بن عبد ال زٌز ٌ ٌد انتشار اَلس م

إن : )ولكن عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عنه لما تولى الخبلفة وعرفه القٌم على بٌت المال ما ٌحدث ، استؽرب ذلك وقال

فضربه بالدرة ، ( اننا فً حاجة الى الجزٌة )فلما رد علٌه القٌم على بٌت المال ( م ٌبعثه جابٌاهللا بعث محمدا هادٌا ول
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وانزعج . فانتشر االسبلم مرة  خرى فً كل بقاع الدولة االسبلمٌة ، وزاد الخٌر وفاض حتى لم ٌجدوا من ٌقبل الصدقات 

عمر بن الخطاب ، وجاء دجال  كبر منه ٌقصدون عمر ذهب الدجال األكبر ٌقصدون : بعض رجال الكنٌسة من ذلك فقالوا 

بن عبد العزٌز ، لكن عمر بن عبد العزٌز لم ٌلبث  فً الحكم سوى عامٌن ونصؾ ألن بنً  مٌة خافوا من  ن تذهب 

. شٌبا ال ننقم منك : الخبلفة بكاملها من  ٌدٌهم عندما جاء الخوارج الى عمر بن عبد العزٌز فقال لهم ما تنقمون منً قالوا 

فقال لهم عمر ( هشام هو من  كابر مجرمً بنً  مٌة )فقد  قمت العدل ولكن إذا متَّ فمن سٌخلفك  لٌس هشام بن عبد الملك 

وعادت الدولة الى ما كانت علٌه فسر .  مهلونً ثبلثة  ٌام  دبر األمر فمات رضً هللا عنه مسموما فً تلك األٌام الثبلثة 

.ألنهم منعوا دخول األقباط فً االسبلم حتى تستمر الجزٌة . ور بذلك رجال الكنٌسة  ٌما سر  

:منح دراسٌة مت ددة   

، ثم خمسة جنٌهات من السفارة الٌمنٌة  1959جنٌه  12وقد حصلت على منح دراسٌة متعددة  ولها من الحكومة المصرٌة 

ؼنٌا ، وطلبت من صدٌقً وزمٌلً  منحة من حكومة عدن بثبلثٌن جنٌها مصرٌا فصرت 1962ثم بعد ذلك بسنتٌن . 1960

من فلسطٌن  ن ٌنتقل معً الى المعادي ونستأجر شقة حتى نذاكر سوٌا ، فوافق ( طولكرم )األخ عبد الجبار بربوش من 

جنٌها شهرٌا ولم  كن  ظن  ن والدي سٌعترض على ذلك وسأزوره ٌومٌا ، لكنه اعترض  12على ذلك ، وكان اٌجار الشقة 

لك ، فاضطررت الى فسخ العقد وبٌع األثاث واعتذرت من صدٌقً الذي كان سمحا ، وعرؾ موقفً بشدة ومنعنً من ذ

.وقدره ، فاستمرت صداقتنا الدراسٌة بشكل وثٌق   

والؽرٌب حقا  ن والدي لم ٌعترض على  خً  حمد لما ترك المنزل بعد حصوله على منحة من منظمة الصحة العالمٌة 

. من كلٌة الطب وذهب مع  صدقابه لٌسكن فً جاردن ستً( 1963-1962)ة الرابع –وذلك السنة الثالثة   

 أخً أحمد َلٌلتزم بالحضور 

الشاعر العبقري ) ولم ٌكن  خً  حمد ٌحضر الى الكلٌة اال لماما واتفق مع قرٌبنا وصدٌقنا األخ عمر بن حسٌن البار  

وشخص  خر  ال ٌدخلوا االمتحان ، فذهبت ( الى  خرى   والذي كان ٌسمٌه والده الزببق لسرعة تحّوله من مجموعة سٌاسٌة

إلٌهم وقلت لهم هذا  ؼرب شًء تتفقون على عدم دخول االمتحان وهذا  مر معٌب ال ٌصلح منكم ، وعلى كل حال  نا 

. عرؾ  خً سٌحصل على تقدٌر جٌد جدا   

راجع معه الدروس التً  خذناها وٌأخذه الى وكان  خً ٌبتعد عنهم  ٌاما وٌذهب الى صدٌقنا وزمٌبلنا عبد الجبار الذي ي

المختبرات وؼٌرها حتى تتم معرفته لها فً الكلٌة فٌشرح له كل ما نأخذه فً عدة  شهر وٌستوعبها فً بضعة  ٌام وٌذهب 

ثم ٌذهب . الى المسؤولٌن عن المختبرات والمعامل فٌقدمون له الشرابح وٌشرحونها له شرحا جٌدا فً بضع ساعات 

الكتب بعٌدا عن الضجة فً احدى الحدابق و حٌانا فً مسجد سٌدنا الحسٌن فً القاهرة ثم ٌعود مرة  خرى وٌسٌر وٌراجع 

.مع هؤالء القوم ، وبالفعل كان دابما ٌحصل على درجة جٌدة جدا دون  ن ٌزعج نفسه مثلنا بالجد والمذاكرة الطوٌلة   

ن اؼانً  م كلثوم الجدٌدة وعبد الوهاب القدٌمة ، وٌستمعون لها وكّون فً الكلٌة مجموعة صؽٌرة من الطلبة الذن ٌحبو 

على الطرٌقة القدٌمة بالجرامافون واالسطوانات ولما وضع عبد الناصر محطة اذاعٌة كاملة تذٌع  ؼانً  م كلثوم طوال 

ع الٌها فً  وقات الوقت كان  خً  حمد من المشؽوفٌن بها ثم وضع عبد الناصر محطة اذاعٌة للقرآن الكرٌم فكنت  ستم

.فراؼً   

:حفلة أم كل وم  



147 

 

وقد حضرت مرة مع  خً  حمد حفلة ألم كلثوم ثم حضرت بعد عدة سنوات مع خالً  بً بكر الصافً حفلة  خرى لها 

.1969وذلك عام   

:بٌت ناصر عرجً فً جاردن ستً   

عدن والجنوب ومنهم األستاذ وكنت  ذهب الى بٌت ناصر عرجً فً جاردن ستً حٌث ٌجتمع مجموعة مهمة من  بناء  

عبد هللا األصنج ومحمد سالم باسندوة وؼٌرهما كثٌر كما كنت  ذهب  ٌضا من حٌن الى آخر الى مقر رابطة  بناء الجنوب 

العربً التً ٌر سها السٌد محمد علً الجفري ومن  هم  عضابها البارزٌن السلطان علً عبد الكرٌم والسٌد شٌخان الحبشً 

.والسٌد سالم عمر الصافً والسٌد  حمد عمر بافقٌه صاحب وربٌس تحرٌر جرٌدة الجنوب العربً سابقا  مٌنها العام   

تختلؾ الرابطة عن مجموعة حزب الشعب االشتراكً لجبهة التحرٌر التً كان ٌر سها األصنج فً كونها  كثر التزاما 

لى رباسة القضاء فً لحج فترة من الزمن والسٌد بالدٌن فربٌسها محمد علً الجفري  حد خرٌجً األزهر الشرٌؾ الذي تو

ولكن الرابطة  خذت شٌبا من مبادئ . سالم الصافً من خرٌجً كلٌة دار العلوم التً نبػ منها العدٌد من الدعاه والكتاب 

ة وكان القومٌة العربٌة واالشتراكٌة بعد  ن استقرت فً مصر بعد  ن حاربها االنجلٌز فاضطروا الى الهروب  الى القاهر

لهم دور فعال فً اٌجاد منح من الحكومة المصرٌة لطلبة الجنوب العربً وكان من بٌن طلبتهم المتحمسٌن لها األخ عمر 

بامحسون الذي  خذ الدكتوراه فٌما بعد فً القانون بجامعة القاهرة وكانت تربط الوالد صداقات وعبلقات عابلٌة مع قادة 

.الرابطة المذكورٌن    

من  رابطة  ول من قام بالدعوة الوطنٌة فً عدن والجنوب العربً وكان السلطان علً عبد الكرٌم  ول من سعىوقد كانت ال

ولهذا نفته برٌطانٌا ومنعت دخوله الى بلده . الى اٌجاد اتحاد الجنوب العربً ودعم جهود الرابطة فً االستقبلل  السبلطٌن

اوض معها على االستقبلل وتوحٌد الجنوب الممزق الى مشٌخات لحج بعد  ن عاد من برٌطانٌا التً كان ٌحاول التؾ

ونفى معه كثٌر من رجال الرابطة مثل السٌد محمد علً الجفري و خٌه  1955 -1954وسلطنات عدٌدة وتم ذلك فً عام 

لى القاهرة التً عبد هللا علً الجفري والسٌد شٌخان الحبشً والسٌد سالم الصافً وقد هربوا  وال الى الٌمن الشمالً ومنها ا

.استضافتهم   

 ما حزب الشعب االشتراكً فقد تكون فً تلك الفترة من النقابات العمالٌة التً كانت تحتضن العمال و ؼلبهم من المناطق 

ولهذا فقد حرصْت على الدعوة الى وحدة الٌمن منذ فترة مبكرة وهاجمت . الشمالٌة فً الٌمن خاصة من تعز وما حولها 

تجاهها الى وحدة الجنوب العربً واستقبلل الجنوب العربً فقط وكانت الرابطة تدعوا الى وحدة الجنوب الرابطة فً ا

.وقد رفضت تسمٌة الجنوب باسم الجنوب الٌمنً و سمته الجنوب العربً. العربً اوال ثم الى الوحدة العربٌة   

وقامت  1962ول الجٌش المصري الى الٌمن عام ثم قامت الدعوة الى الجبهة القومٌة ومقاومة االنجلٌز عسكرٌا بعد دخ

بدعم النضال الملسح ضد االنجلٌز والذي  مدته مصر بالسبلح ، وكان من رجاالت هذه الجبهة قحطان الشعبً الذي كان 

عضوا بارزا فً رابطة  بناء الجنوب العربً و نضم الٌه ابن عمه فٌصل الشعبً الذي  تم دراسته فً القاهرة وكان عضوا 

التً كان فٌها جورج حبش ونابؾ حواتمة اللذان تحوال الى الشٌوعٌة . رزا فً حركة القومٌٌن العرب متشربا بمبادبها با

والى الحركة االشتراكٌة الماركسٌة  ولهذا تكونت داخل الجبهة القومٌة مجامٌع تنتمً الى التٌار الماركسً والتً  طاحت 

دخلته السجن مع فٌصل الشعبً وجمٌع قرابته و نصاره ثم قامت بقتل فٌصل و 1969بعد االستقبلل بقحطان الشعبً سنة 

.الشعبً وهو فً السجن بزعم  نه حاول الفرار   
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1961إجازة صٌف   

.بعد  ن انهٌت السنة الثانٌة فً الطب بتفوق والحمد هلل ذهبت الى عدن لزٌارة الوالدة واألهل هناك  1961وفً صٌؾ عام   

ة على األخ المناضل المؤمن  بً بكر شفٌق الذي بد  بتكوٌن مجموعة فً عدن للجهاد ضد االنجلٌز وتعرفت فً تلك االجاز

وكان شابا صالحا من  سرة تنتمً الى التصوؾ االسبلمً الصحٌح وقلت له هذا جهد مبارك ولكن علٌكم بالحذر ألن قادة . 

بد  ٌتجه الى االشتراكٌة الماركسٌة فطمأننً وقال  ن الحركة ٌنتمون الى حركة القومٌٌن العرب وهم علمانٌون وفٌهم من 

.كل المجامع التً ٌعرفها متمسكة بالدٌن   

فً عدن واعتقله االنجلٌز بعد ذلك وكانت النضالٌة العسكرٌة وقد تولى األخ الفاضل المناضل  بو بكر شفٌق قٌادة الحركة 

وكنت  حد هؤالء األطباء والتقٌت به مرارا عام . اواتهم االدارة البرٌطانٌة تعٌن بعض األطباء لزٌارة المسجونٌن ومد

وهناك فهم شابع بأن . وكان ٌطلب بعض الكتب فأمده بها وكلها كتب دٌنٌة ال تعترض علٌها ادارة السجن  1966

 المتصوفٌن ال ٌجاهدون جهادا حربٌا وٌكتفون بجهاد النفس والشك  ن جهاد النفس هو الجهاد األكبر ولكنهم على مدى

( كلهم من بلخ فً شمال افؽانستان)التارٌخ كان لهم دور فً الجهاد منذ زمن ابراهٌم بن  دهم وشقٌق البلخً وحاتم األصم 

(.تركستان)وعبد هللا بن المبارك ..   

وكان للصوفٌة دور بارز فً محاربة الصلٌبٌن فً مصر والشام وكانوا مع رجال نور الدٌن زنكً ثم بعد ذلك مع صبلح 

.األٌوبً الذي اهتم اهتماما بالؽا بالصوفٌة والخانقهات ومن تخرج من شباب الفتوة الذٌن شاركوا فً الجهاد معه  الدٌن  

المسلمون فً " وكان لهم دور بارز فً الحركات الجهادٌة فً التركستان والشٌشان والقوقاس وقد فّصلُت ذلك فً كتابً 

، وٌكفً  ن نذكر  ن حركة الشٌخ شامل الجهادٌة " ان االسبلم فً روسٌاقبل االرثوذكسٌة ك"وكتابً " االتحاد السوفٌتً

استمرت  كثر من ثبلثٌن عاما فً روسٌا وكان مثاال للمجاهد المسلم حتى  نه بعد هزٌمته استقبله قٌصر روسٌا و عطاه سٌفا 

الشٌخ شامل طلب االذن بالذهاب تقدٌرا لنزاهته وعدم مهاجمته لؤلبرٌاء فً حروبه من الروس بل قام بالدفاع عنه ولكن 

.للحج فإذن له وتوافاه هللا فً المدٌنة المنورة بعد الحج وبقً بعض من  فراد  سرته فً المدٌنة وعاد بعض منهم الى تركٌا   

وعمر المختار الذي . وقام األمٌر الصوفً عبد القادر الجزابري بمحاربة الفرنسٌٌن الذٌن احتلوا الجزابر حربا طوٌلة 

.لٌعرؾ الجمٌع  ن للصوفٌة دوراً كبٌراً فً الحركات الجهادٌة. ب االٌطالٌٌن فً لٌبٌا كان صوفٌا حار  

: فً مٌدان الحسٌن واازهر الشهر الفضٌ  وحف ت الرق   

وكانت تقام فً مصر مهرجانات فً شهر رمضان وخاصة فً منطقة الحسٌن حٌث ٌقفل المسجد بعد صبلة التراوٌح 

الت ؼنابٌة وراقصة بمناسبة الشهر الكرٌم فً تلك الساحات والؽرٌب حقا  ن الراقصات كن ٌلبسن بدلة وتقام حؾ. مباشرة

؟؟ وكانت الصحؾ تعلن عن حفبلت راقصة وموسٌقٌة احتفاال بالشهر المبارك !!الرقص العارٌة احتفاال بالشهر الكرٌم 

ٌب حقا  ن نادي المعادي قام  ٌضا باالحتفال بمناسبة وتقٌم حفبلت ٌتبعها السحور على  نؽام الموسٌقى والرقص ، والؽر

 1967الشهر المبارك بحفبلت سحور ؼنابٌة مع وجود راقصات ، واستمر ذلك الى الهزٌمة النكراء التً حدثت فً ٌونٌو 

هد فصارت تلك الحفبلت قلٌلة وال بد  ن تلبس الراقصة ثوباً ٌؽطً جسدها وذلك  فً منطقة الحسٌن واستمر ذلك فً ع

.؟؟ !!الربٌس المؤمن انور السادات   

واذكر اننً كنت  ذهب الى صبلة الفجر من منزلنا فً المعادي الى مسجد الفنان المؤمن حسٌن صدقً على ضفة النٌل 

الى  ٌن تذهب ٌا بنً ؟ فأخبرته  -وكان رجبلً طٌباً  -و مشً حوالً ربع ساعة حتى  صل الٌه فرآنً ذات ٌوم  حد العساكر
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فشكرته على . ٌا ابنً احسن لك صلِّ  فً بٌتك فهناك مشاكل : فقال. ب الى صبلة الفجر فً  مسجد حسٌن صدقً  نً ذاه

. ذلك، وبقٌت  صلً فً بٌتً   

ولم ٌكن فً  ٌام جمال عبد الناصر  ي مكان للصبلة فً الجامعات المصرٌة وال فً كلٌات الطب وال فً مستشفى قصر 

وبد ت موجة من التدٌن فً تلك الفترة تظهر وتسمح لها السلطات نوعا ما  1967عد هزٌمة ولكن المساجد ظهرت ب. العٌن 

. 

 التدرٌ  على اعطاء الحقن الورٌدٌة 

وأذكر أنً فً السنة الخامسة طب ذهبت الى قسم الحوادث للتدّرب على اعطاء الحقن الورٌدٌة ، ولكن جاء مدٌر العٌادات 

أتدرب على اعطاء الحقن فأنا : ماذا تفعل ؟ قلت : جدنً اعطً الحقن للمرضى فقال الخارجٌة والحوادث فً المستشفى و

فرددت علٌه وقلت له . هذا ممنوع : فقال( . التدرٌب)فً السنة الخامسة طب وبعد أقل من سنة سوف أكون طبٌبا فً امتٌاز 

اتعلم وأنا : فرددت علٌه . فً سنة االمتٌاز  تتعلم ذلك: فقال . كٌف أكون طبٌبا وأنا ال أعرف أن أعطً الحقن الورٌدٌة : 

؟ضانت لم: فقال . طبٌب   

بعقار االمنٌوفلٌن  والغرٌب حقا أن المرضى أنفسهم كانوا ٌحقنون أنفسهم بالحقن الورٌدٌة وخاصة مرضى الربو 

Aminophylline)) ب من وبما أن الممرضة تكون مشغولة فتطل. ، وهً حقن زجاجٌة لٌست معقمة على االطالق

المرٌض ان ٌعطً زمٌله الحقنة الورٌدٌة بعد أن تحضرها له ، وللعلم فإن مصر أكثر بلد فً العالم مصابة بالتهاب الكبد 

اعطاء الحقن الورٌدٌة فً ذلك الى انتشار وٌرجع السبب ( الذي لم ٌكن معروفا فً ذلك الوقت) B , Cالفٌروسً من نوع 

درجة مئوٌة ،  200ٌقاوم الغلٌان وال ٌموت اال بعد درجة غلٌان  Cس الكبد من نوع التً ال تعقم ، ومن المعلوم أن فٌرو

 .وهو أمر ال ٌمكن ان ٌحصل اال عبر جهاز االوتوكالف 

وهً مادة خطٌرة وتعطى (  Tartar emetic)وكانت البلهارسٌا فً مصر منتشرة جدا وتعالج فً حقن الطرطٌر المقٌئ 

الخرى األقل سمٌة اال بعد فترة من الزمن حٌث استبدلت بحقن عضلٌة ثم بعد ذلك أقراص عبر الورٌد ولم تظهر المواد ا

للبلع ، وبطبٌعة الحال لم تكن تعقم هذه الحقن الزجاجٌة مطلقا ، وهذا هو األمر الذي أدى الى انتشار التهاب الكبد الفٌروسً 

الفٌروسً  كبدمرض أخطر منه هو التهاب الوبذلك استبدلت مصر مرض البلهارسٌا الخطٌر نسبٌا ب Cو  Bمن نوع 

 .Cو  Bالمعدي من نوع 

.  على نطاق واسع جدا  Cو  Bنشر التهاب الكبد الفٌروسً فً وبهذا أسهم الطب واألطباء فً مصر 

فارلً وقد كتب الً االخ العزٌز عادل عولقً فً تعلٌقه على هذه الذكرٌات عن بحث قام به جون  

 (John Farley, Bilharzia :A History of Imperial Tropical Medicine )  أن مصر توسعت فً زراعة

عشرٌنات القرن التاسع عشر حتى بداٌة القرن العشرٌن بطلب من برٌطانٌا التً كانت تحتكر صناعة الملبوسات  القطن فً 

ٌة على التوسع فً زراعة القطن وقد شجعت برٌطانٌا الحكومة المصر. القطنٌة الممتازة وتصدرها الى جمٌع أنحاء العالم 

وخاصة فً منطقة الدلتا وكسبت برٌطانٌا ومالك األراضً فً مصر مكاسب كبٌرة جدا ولكن الفالحٌن الفقراء لم تتحسن 

حالتهم بل زادت سوءا بانتشار مرض البلهارسٌا فً تلك المناطق ولألسف لم تقم الحكومة المصرٌة بتوعٌة الفالحٌن 

برز بالقرب من مصادر المٌاه مثل الترع وفروع النٌل ، وكان من الواجب أن تقٌم لهم الحكومة أو بخطورة التبول والت

عن تلوٌث مصادر المٌاه  نمالك األراضً األثرٌاء مراحٌض متعددة فً هذه األراضً الزراعٌة الواسعة وبالتالً ٌبتعدو
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كما وشجع ذلك البحوث عن عالج طبً بما سمٌت . التً أدت الى انتشار مرض البلهارسٌا فً مصر انتشارا كبٌرا جدا 

بامراض المناطق الحارة 

(Tropical Medicine )وخاصة البلهارزٌا .

ومن أشهر ضحاٌا البلهارسٌا المطرب والمغنً الفنان المشهور عبد الحلٌم حافظ والذي عانى من البلهارسٌا ومضاعفاتها 

. حتى وافته المنٌة وهو فً أخر سن الشباب 

وحصلت على درجة الشرف الثانٌة وتقدٌر جٌد جدا ، وبعدها بدأت  1964د انهٌت دراستً فً كلٌة الطب سنة وق   

 .فً مستشفى قصر العٌنً وغٌره من المستشفٌات ( سنة االمتٌاز )التدرٌب 

 

 

 التعقيم بأمر الرئيس عبد الناصر

 22 تجاوز قد مصر سكان عدد كان الفترة تلك وفً  والوالدة النساء قسم فً نعمل ان علٌنا مقر كان االمتٌاز سنة وفً
 الحمل منع وسابل جمٌع باعطاء فأمرت خطٌرا شًء الزٌادة واعتبرت السكان زٌادة اٌقاؾ الدولة سٌاسة وكانت ملٌونا
 عبد الجم  الدولة ربٌس  ن الى األمر ووصل ، العالمٌة الصحة ومنظمة  االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بذلك وساعدتها مجانا

 لدٌها المر ة كانت اذا( Tubal Ligation) االنابٌب قطع بعملٌة ٌقوموا بأن الحكومٌة المستشفٌات فً االطباء  مر الناصر
 ٌعمل الوقت نفس وفً قٌصرٌة عملٌة لها وتعمل الحكومً المستشفى فً للوالدة تحضر عندما وذلك  كثر  و  طفال  ربعة

 االنسان وحقوق واالخبلق والعقل للدٌن مخالؾ  مر وهو زوجها اذن  و اذنها بدون لكذ كان ولو األنابٌب وربط قطع لها
 (م2018) ملٌون 100 االن وهم كبٌرة زٌادة مصر سكان عدد زاد ذلك ورؼم...  

 وعامة الفقراء بٌنما االكثر على اثنٌن  و واحد طفل لدٌهم ٌكون ان على ٌحرصون ٌنوالمثقؾ االؼنٌاء ان حقا والؽرٌب 

  ٌدي النهم والفقراء والفبلحٌن للعمال بالنسبة مكسبا االسرة فً األطفال وجود وٌعتبر ، االطفال من كبٌر عدد لدٌهم الشعب

 . مستواها ورفع االسرة دخل فً جمٌعا وٌساهمون البٌت وخارج البٌت فً عاملة

  الخ...  والزراعة والفبلحة السٌارات ورشو والنجارة الحدادة مثل المهنٌة والحرؾ الصناعات الى هؤالء من كثٌر وٌتجه

  والدكتوراه الماجستٌر مثل العلٌا الشهادات حتى  و البكلورٌوس صاحب الجامعة خرٌج ٌكسبه ما  ضعاؾ تكسب الفبة وهذه

 ٌكول هاجٌب  نا: " قاببل وٌخطب مصر فً المتتالٌة السكانٌة الزٌادة ضد بشدة ٌقؾ كان مبارك الربٌس  ن بالذكر والجدٌر

.  الرزاق هو انه وٌظن!!!!" ؟؟؟؟ االنارب ذٌن بتتكاترو كنت اذا منٌن  كل

 والنساء الرجال من مسلم وملٌون هندوسً ملٌون عشرة بتعقٌم قامت قد ؼاندي اندٌرة كانت حٌث الهند من الثانً والمثال 

 تستطٌع ال وبالتالً ملٌون 300 الى والوص قد الهند سكان ان اعتبار على العشرٌن القرن من الستٌنات فً حكمها فترة فً

 ملٌون 1500 الى الٌوم الهند سكان وصل فقد فاشلة السٌاسة هذه  ن الزمن  ثبت ولكن.  ومشربهم بمأكلهم تقوم ان الهند

 واصبحت ؼاندي  ندٌرة   ٌام علٌه كانوا ما اضعاؾ ارتفع الناس ومستوى الطعام من فابض الهند فلدى هذا ومع( م2018)

  الصٌن تنافس والتً القوٌة النامٌة الدول من نداله
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 عدد انخفض ان بعد الؽنٌة الدول به تقوم ما وهذا ، ولبلمة للدولة فعلٌة قوة هً راشدة حكومات وجود مع السكان وكثرت

.  جدا كبٌرة مالٌة وتشجٌعات جوابز االطفال من عددا ٌلدن البلبً النساء تعطً( ملٌون180) روسٌا  ن نجد حٌث سكانها

  الدول من وؼٌرها  لمانٌا تفعل وكذلك

 المحدود الدخل وذوي الفقراء  ما  األكثر على طفلٌن  و واحد طفل على ٌقتصرون الذٌن هم واالؼنٌاء المثقفٌن  ن الواقع

  و عاملالم فً او الزراعة فً او البٌت فً كان سواء مالٌا مكسبا وجودهم ٌكون حٌث االطفال من االكثار الى ٌسعون فهم

.  ؼٌرها

 العالم سكان تحدٌد فً سٌاستها فشلت ان بعد مرات عدة المتحدة االمم ومنظمات العالمٌة الصحة منظمة قررته ما وهذا

 (م2018) الٌوم ملٌارات ثمانٌة الى العشرٌن القرن بداٌة فً ملٌار من  قل من ازدادوا الذٌن

 

 

  

 

  

 

اٌفصً اٌصأٟ ػشش  
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اٌؼٛدج اٌٝ ػذْ تؼذ 

ذخشض  اي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌؼًّ فٟ ِغرشفٝ اٌٍّىح ا١ٌضات١س 

 

 
٣ََٓ ٝأًزَ ٓٔظ٘ل٠  500ًٝخٕ ٠٣ْ أًؼَ ٖٓ  1958ّ ٝحكظظق حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ػخّ 1954ٟٝؼض كـَ حالٓخّ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ حُؼخ٤ٗش ك٢ حر٣ََ 

ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش آٌٗحى  
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ُٔيس ػخّ ًطز٤ذ حٓظ٤خُ كٔذ حُوٞح٤ٖٗ حُٔؼظخىس هٍَص ّ ٝػِٔض رؼيٛخ 1964ػ٘يٓخ أًِٔض ىٍحٓش حُطذ ك٢ حُوخَٛس  

حُؼٞىس ح٠ُ ػيٕ ٝرٔخ أ٢٘ٗ ً٘ض هي كِٜض ػ٠ِ ٓ٘لش  ٖٓ كٌٞٓش ػيٕ ك٢ حُٔ٘ٞحص حاله٤َس ُيٍحٓظ٢ ُِطذ ك٢ حُوخَٛس 

. كبٕ كٌٞٓش ػيٕ ًخٗض ط٘ظظَ ػٞىط٢ رؼي حالٗظٜخء ٖٓ ٓ٘ش حالٓظ٤خُ ( رٔزذ طلٞه٢ ك٢ حُيٍحٓش )

  

١ حُيًظٍٞ أكٔي ػ٢ِ حُزخٍ ٤ُِٓٝ٘خ حُيًظٍٞ ٓخُْ أكٔي ح٤ُخكؼ٢ ٝٓخكَٗخ ٣ٞٓخ ح٠ُ ػيٕ ٝرؼي حٕ ِٝٛ٘خ ٝطوَؽ ٓؼ٢ أم   

ُ٘ؤهٌ ٓٞػي  (Jones)حُيًظٍٞ ؿْٞٗ( ٝٛٞ ح٣َُُٞ حُلؼ٢ِ Permnat secretary)حطِٜض رٌٔظذ ٤ًَٝ ُٝحٍس حُٜلش 

ٍ ًٛزض ٓغ أه٢ ٤ُِٓٝ٘خ حُيًظٍٞ ٓخُْ ٣خكؼ٢ ٝكٞؿت ٝرخُلغ. ٓؼٚ كؤػطخٗخ حُٔٞػي ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ حُٔخػش حُٔخرؼش ٛزخكخ 

حُيًظٍٞ ؿْٞٗ ُويٜٝٓٔخ َٝٓ ٌُُي الْٜٗ ًخٗٞح رلخؿش ٓخٓش ُأل١زخء ١ِٝذ ٓ٘خ إٔ ٌٗٛذ ح٠ُ ٓي٣َ ٓٔظ٘ل٠ حٌُِٔش 

ُْٝ طٌٖ ٓؼ٘خ حُٜ٘خىحص حال٤ِٛش حُظ٢ ُْ طٌٖ طؼط٠ حال رؼي ٍَٓٝ ٓ٘ش ٖٓ حُظوَؽ ( Murphy)ح٤ُِحر٤غ حُيًظٍٞ ٤َٓك٢ 

ُٜخ ح٠ُ حٌَُٔطخ٣ٍش ١ِٝز٘خ ٓ٘ٚ إٔ ٣ٔخػيٗخ ٝ ّٞ حٗٔخ ًخٗض ُي٣٘خ أٍٝحم ٓؼظٔيس ٖٓ ٤ًِش حُطذ رظوَؿ٘خ ُْٝ ٣ٜظْ رٌُي رَ ك

كلٍٞ ًُي ح٠ُ حٌَُٔطخ٣ٍش ٝهخٍ ال . ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٛخطق ًٌُٝي ك٢ َٗحء ٤ٓخٍحص كظ٠ ٗٔظط٤غ حٌُٛخد ح٠ُ حُؼَٔ 

.  طٜظٔٞح ح٠ُ ٌٛح حُٟٔٞٞع َٝٓ٘طذ حًَْٓ 

 

حٓظوزِ٘خ حٓظوزخال ٤١زخ ٝكُٞ٘خ ح٠ُ ( SMO)ىٓخ ًٛز٘خ ح٠ُ حُيًظٍٞ ٤َٓك٢ ٓي٣َ حُٔٔظ٘ل٠ ًٝز٤َ حال١زخء ك٢ ػيٕ ٝػٖ

ٍث٤ْ هْٔ حألَٓحٝ ( Mr. Magal)ٝحُيًظٍٞ ٓخًيٝؿَ(. Mr. Hamilton)ٍث٤ْ هْٔ حُـَحكش ٓٔظَ ٛخِٓظٕٞ 

. ُض أٗخ ٤ُِٓٝ٘خ حُيًظٍٞ ٓخُْ ك٢ هْٔ حُـَحكش حُزخ٤٘١ش ح١ٌُ حهظخٍ أه٢ حُيًظٍٞ أكٔي ُِؼَٔ طلض حَٗحكٚ ر٤٘ٔخ ػْ

كوي ًخٕ ػ٠ِ أه٢ أكٔي إٔ ٣ظخرغ حُلخالص حُظ٢ طيهَ ك٢ حُلظَس ( Registrar)ٝرٔخ إٔ حُيًظٍٞ ٓخًيٝؿَ ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٗخثزخ  

ح ُالطٜخٍ حُٔٔخث٤ش ًٝخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ـ٤ذ ػ٠ِ أٓجِش ٍث٤ْ ح٤َُٟٖٔٔ ك٢ حُؤْ ، ٝرٔخ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُي٣ٚ ط٤ِلٕٞ كوي حٟطَٝ

ٌٝٛح أىٟ . ٌُٝ٘٘خ أكٜٔ٘خٙ رخ٤ُّٞ حُظخ٢ُ رٔزذ حٌُِٔ٘ش رؤٗٚ ٤ُْ ُي٣ٚ ط٤ِلٕٞ . رخُيًظٍٞ ٓخًيٝؿَ ٗلٔٚ ٌٝٛح ٓخ حػخٍ ؿ٠زٚ 

. ح٠ُ َٓػش حػطخء أه٢ أكٔي حُظ٤ِلٕٞ حُٔطِٞد 

  

ٕ حأل١زخء كل٢ ٣ََٓ ًخٕ ٣ؼَٔ رٚ ػيى ٓليٝى ّ 500ٝحُـ٣َذ إٔ ٓٔظ٘ل٠ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ ك٢ ػيٕ ٝح١ٌُ ٣ل١ٞ  

ال )حالهٔخّ حُزخ٤٘١ش ٛ٘خى حػ٘خٕ ٖٓ حأل١زخء حالٓظ٘خ٤٣ٍٖ أكيٛٔخ حُيًظٍٞ ٓخًيٝؿَ ٝٛٞ ٍث٤ْ حُؤْ ٝحُؼخ٢ٗ ١ز٤ذ ٛ٘ي١ 

٣ٝؼَٔ طلض حَٗحكٜٔخ ١ز٤زخٕ كو٢ ْٜٓ٘ أه٢ أكٔي ٝك٢ حُٔٔظ٘ل٠ هْٔ هخٙ ٠َُٟٔ حَُٔ ( ٣ل٢َٗ٠ أٓٔٚ ح٥ٕ 

. ٛ٘ي١ ِْٓٔ كو٢ ٣ٍِٝٝٙ َٓط٤ٖ ك٢ حالٓزٞع ىًظٍٞ ٓخًيٝؿَ  ٓ٘ؼٍِ ػٖ رو٤ش ح٠َُٟٔ ٣َٝ٘ف ػ٤ِٚ ١ز٤ذ
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: اٌغً فٟ ػذْ ٜ ِشض

 

 
 

ر٘ظٚ كٌٞٓش ػيٕ ٝأٗلوض ػ٤ِٚ ؿٔؼ٤ش أٛيهخء ٠َٟٓ حَُٔ حُظ٢ ًخٕ ٣َأٜٓخ ح٤ُ٘ن ٓلٔي ػزي حُوخىٍ ٌٓخ١ٝ ح١ٌُ ٗخٍ 

ًخٕ ٣ٞكَ ٠َُِٟٔ حألُزخٕ ٓـخٗخ  ٖٓ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ ًٝخٕ ٖٓ أػ٠خء حُـٔؼ٤ش ح٤ُ٘ن ػ٢ِ حُظ٢ًَ ح١ٌُ Sirُوذ ٤َٓ

ٝك٢ طِي حُلظَس ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى . ٝح٤ُ٘ن ػ٢ِ رخٍُػش ٝأهَٕٝ ٝح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ٞكَٕٝ حُـٌحء حُـ٤ي ٓـخٗخ ُٜئالء ح٠َُٟٔ 

٣ٝٞكَ ُْٜ حُـٌحء حُـ٤ي ٝحُٜٞحء ٝٓلظٞكش ُِٜٞحء حُطِن  ىٝحء َُٔٝ حَُٔ ٌُٜٝح ؿؼِٞح ػ٘خرَ ٓٔظ٘ل٠ حَُٔ َٓطلؼش 

ًخٕ  1958كِٔخ ر٢٘ ٓٔظ٘ل٠ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ . ٝ ح٠َُٟٔ ٣٘ل٠ رٌٜٙ حُط٣َوش ٝرؼ٠ْٜ طظلٖٔ كخُظٚ حُ٘و٢ ًٝخٕ رغ

ٝح٣َُ ٓٔظ٘ل٠ حَُٔ ٝؿؼَ ٣َ١وخ ح٠ُ ٓ٘طوش حُؼالؽ هي طٞكَ ك٘وَ حَُٟٔى٠ ح٠ُ ٓز٠٘ هخٙ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حٌُِٔش 

حُط٣ِٞش 

 

ُٝحٍس حُٜلش رز٘خء ٓٔظ٘ل٠ ٛـ٤َ ػ٠ِ طِش ك٢  ٝهي هخٓض. ٝهي ًخٕ حَُٔ ٓ٘ظَ٘ح ك٢ ػيٕ ك٢ طِي حُلظَس ٝٓخ هزِٜخ 

ٝرٔخ إٔ أى٣ٝش حَُٔ ُْ طظَٜ حال رؼي حُو٤ٔٔ٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ كبٕ ٛئالء . ٣ًَظَ ك٢ ػيٕ ال٣ٞحء ٠َٟٓ حَُٔ 

ح٠َُٟٔ ًخٗٞح ٣ؼطٕٞ حُـٌحء حُـ٤ي ٝحُٜٞحء حُ٘و٢ ك٢ ٓ٘طوش َٓطلؼش كظ٠ طظلٖٔ ٓوخٝٓظْٜ حُطز٤ؼ٤ش ًٝخٗض ٛ٘خى ؿٔؼ٤ش 

٣ش ٠َُٟٔ حَُٔ طوّٞ رـِذ حُطؼخّ حُـ٤ي ٝحال٣ٞحء ُٜئالء ح٠َُٟٔ ٝػ٠ِ ٍأّ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٤ٗن ػ٢ِ حُظ٢ًَ ه٤َ

ٝؿي١ ح٤ُٔي  ٝح٤ُ٘ن ٓلٔي ػٞٝ رخ٣َُٝ ًٝخٕ ك٢ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ح٤ُ٘ن ػ٢ِ رخٍُػش. ٛخكذ حُل٘خىم ٝحألروخٍ حٌُؼ٤َس 

ُٜخك٢ ٝك٤ٖٔ أكٔي حُٜخك٢ ٝح٤ُٔي ٓخُْ ػ١ِٞ حٌُخف أكٔي حُٜخك٢ ٝحهٞحٕ ؿي١ ح٤ُٔي كٖٔ أكٔي ح(  ػزي هللا )ػز٤ي

ُٝٔخ ظَٜص حألى٣ٝش حُلي٣ؼش ُٔيحٝحس ٠َٟٓ حَُٔ ُٗوَ ٛئالء ح٠َُٟٔ ح٠ُ هْٔ هخٙ ُٔٔظ٘ل٠ حٌُِٔش . ٝؿ٤َْٛ 

. ح٤ُِحر٤غ 

 

: اٌؼًّ ِغ ِغرش ٘اٍِرْٛ فٟ لغُ اٌعشاؼح

رَ ٣وخٍ ُٚ ٓٔظَ ًُٝي رٔزذ ط٘خكْ ر٤ٖ ح٤ٌُِش  ال ٣يػ٠ حُـَحف ىًظٍٞ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ)ٝػِٔض حٗخ ٓغ حُٔٔظَ ٛخِٓظٕٞ 

ٝهي ( ك٤غ ُْ ٣ٌٖ حُـَحك٤ٖ ٣ؼظزَٕٝ أ١زخء ك٢ حألُٓخٕ حُٔخروش . RCSٝح٤ٌُِش ح٤ٌُِٔش ُِـَحك٤ٖ  RCP ح٤ٌُِٔش ُال١زخء

حُٜ٘خٍ   ط٤ِٔ حُٔٔظَ ٛخِٓظٕٞ رزَحػظٚ ك٢ حُـَحكش رٔوظِق أٗٞحػٜخ ٍؿْ أٗٚ ًخٕ ٣لذ حُؤَ ًؼ٤َح ٣َٝ٘رٜخ أك٤خٗخ أُػ٘خء

ومع هذا كان ٌقبل ممن ٌعملون معه  ن ٌناقشوه وله مٌزة  نه ٌعترؾ بصواب من هو تحته اذا كان محقا وال ٌمنعه مركزه 
ان ٌقول له فً ( العم عبده)بل وٌقبل من الممرض الذي ٌساعده فً العملٌات لفترة طوٌلة من الزمن . ومنصبه من ذلك 

وللحق فإن معظم األطباء من االنجلٌز وؼٌرهم كانوا متواضعٌن وحسنً الخلق " .ملتونلٌس هكذا ٌامستر ها" ثناء العملٌة 
. مع من ٌعملون تحتهم من األطباء والممرضٌن ومع المرضى 

ٌاولٌد ٌاولٌد 
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و ذكر عندما جبت من القاهرة حٌث ٌدعون طلبة الطب ٌا دكتور ٌا دكتور ، و نا  فرح بذلك ولما عملت بمستشفى الملكة اذ 
( تصؽٌر ولد وهً تكاد تكون شتٌمة فً مصر)مر ة صومالٌة و نا معلق السماعة على صدري تنادٌنً ٌا ولٌد ٌا ولٌد با

فؽضبت فً نفسً ثم ضحكت وفً الٌمن بأكملها ال توجد  لقاب بٌن الناس ، فقد تجد الفراش ٌخاطب مدٌر المؤسسة ب ٌا 
ب مستشفى فلم ٌرد علٌه السبلم فقال الفراش الٌمنً ٌا دكتور فبلن ، وقد حدث  ن  حد الفراشٌن سلم على مدٌر وصاح

! السبلم هلل ، رد السبلم ٌا فبلن الكبرة هلل 

ال م عبدا فً قسم الجراحة  

وكان العم عبده بخبرته الطوٌلة ٌوجهنا نحن األطباء المتخرجٌن  ثناء العملٌات التً نقوم بها وٌساعدنا فً ذلك كثٌرا وذلك 
مدة طوٌلة ثم عمل مع مستر هاملتون  Tuckerحٌث  نه عمل مع ربٌس قسم الجراحة السابقة المستر تكر  لخبرته الطوٌلة

. مدة طوٌلة ونتٌجة خبرته الطوٌلة  صبح ذو معرفة جٌدة بالجراحة 

 Senir Honse)وانا كطبٌب مقٌم ( Registrar)وٌعمل مع مستر هاملتون جراح انجلٌزي كان سًء الخلق كنابب 
Ohicer S.H.O ) وهناك فرٌق  خر ٌر سه جراح اٌرلندي وٌعمل معه كنابب(Registrar)  جراح هندي جٌد ٌدعى

.  ذو  خبلق عالٌة وعمل معه  خً  حمد كطبٌب مقٌم فً احدى الفترات  Vachempainفاشمبٌن 

ذي له عملٌات م وال1966سنة ( Mr. Ross)وقد زار مستشفى الملكة جراح القلب االنجلٌزي المشهور المستر روس 
باسمه والذي قام باجراء عملٌات لحاالت ضٌق الصمام المترالً الشدٌدة والتً كانت تجرى عن طرٌق فتحة صؽٌرة فً 

القلب وادخال اصبع الجراح بتوسٌع الصمام مباشرة  و بمشرط خاص حٌث لم ٌكن من الممكن فً ذلك الوقت اجراء 
وقد اعتبرت . خاصة  بتحوٌل الدورة الدموٌة وتنقٌة الدم واعادته الى الجسمعملٌات القلب المفتوح لعدم وجود األجهزة ال

وقد كان من حظً  ن . هذه العملٌة التً تمت فً مستشفى الملكة فً عدن  ول جراحة فً القلب فً العالم العربً بأكمله 
ي  جراها فرٌق جراحً القلب من م عملٌة القلب المفتوح الكاملة الت1972كما حضرت فٌما بعد سنة .  حضر هذه العملٌة 

فً المستشفى العسكري فً خمٌس مشٌط فً الملكة العربٌة السعودٌة وهً  ول عملٌة ( الوالٌات المتحدة )جامعة لومٌلندي 
. للقلب المفتوح التً  جرٌت فً المملكة 

: أطباء من تنزانٌا

لعرب واالسبلم خرج من تنزانٌا مجموعة من األطباء  ُثناء حكم نٌؽٌؽً الذي كان ٌعادي ا فً تنزانٌاوعندما حصلت  زمة 
فً التخدٌر فٌما  مجٌنً الذي تخصص علًوالدكتورطب األسنان خروصً استشاري ذوي االصول العربٌة ومنهم الدكتور 

طب  عبد العزٌز الدالً اخصابًوالدكتور . بعد وكبلهما من  صول عمانٌه وقد التحقا بمستشفى الملكة الٌزابٌث وعمبل بها 
األسنان وهو من  صول ٌمنٌة ولكن وزارة الصحة عرقلت اجراءات دخوله فوقؾ معه اتحاد  طباء العرب الذي تكون حدٌثا 

االدارة واتصلنا بوكنت مع  خً  حمد من الناشطٌن فً هذا االتحاد . من مجموعة من األطباء العرب الموجودٌن فً عدن 
. حتى قبل توظٌفه 

. د العزٌز الدالً كان عضوا نشطا فً الجبهة القومٌة ومن  نصار االتجاه االشتراكً اال فٌما بعد ولم نعرؾ  ن الدكتور عب
لمستشفى الملكة الٌزابٌث قبٌل االستقبلل مباشرة عندما جاء شهر رمضان  مرت  (بالنٌابة) وذلك عندما  صبحت مدٌرا

األكل  و التدخٌن علنا فً نهار رمضان ، ولكنً باقفال المقصؾ والكفترٌا فً نهار رمضان وطلبت من الموظفٌن عدم 
فوجبت بزمٌلنا الدكتور عبد العزٌز الدالً ٌحتج على التدخل بالحرٌة الشخصٌة وفرض اتجاه دٌنً فً مستشفى عام ، 

وٌستطٌع الشخص ان ٌأكل وٌشرب وٌدخن دون ان ٌظهر . وحاولت اقناعه بأن األكل والشرب علنا ٌجرح شعور المسلمٌن 
ولكنه لم ٌقتنع ثم عرفنا صلته بالجبهة القومٌة وانضمامه الى التٌار االشتراكً . لنا وٌتحدى ذلك مشاعر المسلمٌن ذلك ع

حٌث تولى بعد االطاحة بقحطان الشعبً والمجموعة الٌمٌنٌة للجبهة . فاخرة رؼم  نه كان من االثرٌاء ولدٌه سٌارة مرسٌدس
م الى القاهرة 1968فً اؼسطس فررت وكنت قد  –منصب وزٌر الصحة  –القومٌة وانتصار المجموعة االشتراكٌة 

م وقابلته وطلب منً العودة الى عدن لحاجة الوطن الى 1969وجاء الدكتور عبد العزٌز الدالً للقاهرة عام . للدراسة فٌها 
بدرجة امتٌاز واننً وقد عرؾ  ننً حصلت على دبلوم التخصص فً األمراض الباطنٌة .  مثالً من األطباء المتمٌٌزٌن 

وانً  رٌد منهم منحة الكمال الدراسة فً برٌطانٌا .ذاهب الى برٌطانٌا للحصول على شهادة الكلٌة الملكٌة لؤلطباء فً لندن 
فكرر طلب العودة الى عدن  وال وقلت له األن  نا فً حالة جاهزة للدراسة العلٌا و ستطٌع الحصول على شهادة الكلٌة 
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سنة ولكنه رفض اعطابً هذه الفرصة فذهبت الى هناك ودرست على حسابً الخاص وحصلت على الملكٌة فً خبلل 
م وبعد ان 1969انه صار وزٌر للخارجٌة عام  وعرفت فٌما بعد  ن الدكتور عبد العزٌز الدالً .الشهادة فً خبلل عام 

. عاد الى االسبلم انتهى الحكم الشوعً قالوا انه

: فا الدكتورة اٌفا فً قسم ااط

ونعود الى مستشفى الملكة الٌزابٌث حٌث كانت هناك الدكتورة اٌفا االنجلٌزٌة اخصابٌة طب األطفال وهً الوحٌدة فً هذا 
الفرع من الطب فً ذلك الوقت وكانت جمٌلة وصؽٌرة فً السن وٌبدو  نها لم تكن تستعمل حبوب منع الحمل ألن الحبوب 

ٌرة من االستروجٌن تؤدي الى اضرار جانبٌة كبٌرة ولهذا فقد اجرٌت لها عملٌة فً تلك الفترة كانت تحتوي على كمٌة كب
. اجهاض مرتٌن 

 

: عملً مع دكتور ماكدوج  رئٌا امراض الباطنة 

وعملُت مع الدكتور ماكدوجل ما ٌقرب من السنة وتعلمت منه الكثٌر وكان ٌستؽرب وجود عدد كبٌر من الطفٌلٌات لدى 
األمٌبا والجاردٌا : حٌث كان ٌحمل المرٌض فً  معاءه الطفٌلٌات التالٌة (لمناطق الشمالٌة وخاصة ا) المرٌض الواحد

هذا متحؾ ( المٌكروسكوب) وكان ٌصٌح انظر انظر . ودٌدان االسكارس ودٌدان بلهارسٌا باالضافة الى انكلوستوما 
ا  ن ؼالبٌة الٌمنٌن تكون لدٌهم زٌادة خبلٌا وكان كثٌر من المرضى ٌعانون من سوء التؽذٌة وفقر الدم كم. طفٌلٌات كامل 

التً تزداد فً حاالت الحساسٌة او وجود الطفٌلٌات كما  ن عددة الخبلٌا ( Eosinophia)الدم البٌضاء من نوع الحمضة 
بٌنما .  لؾ كرة دم بٌضاء  11الى  8الدم البٌضاء االخرى تقل كثٌرا حٌث ان المعدل الطبٌعً فً الشعوب االخرى من 

والؽرٌب حقا  ن الٌهود الٌمنٌن فً اسرابٌل كانت لدٌهم هذه .  الؾ كرة دم بٌضاء  5الى  3هً فً معظم الٌمنٌن ما بٌن 
عندما كنت ادرس فً  P.M.Jالظاهرة  ٌضا واذكر اننً قر ت مقاال فً مجلة البلنست الطبٌة  و المجلة الطبٌة البرٌطانٌة 

وانه ٌقل عن المعدل المعتاد ووجدته . ٌتمٌزون بقلة كرات الدم البٌضاء فً دمابهم  م  ن الٌهود الٌمنٌن1971برٌطانٌا عام 
. مشابها للمرضى فً مستشفى الملكة الٌزابٌث 

ولم ٌكن لها قسم خاص بل كانت ضمن . وكنا نستقبل فً المستشفى حاالت الحمٌات مثل التٌفود والمبلرٌا والحمى الشوكٌة 
وهو ما ٌشكل خطرا على المرضى األخرٌن وعلى العاملٌن فً هذا . األمراض الباطٌنٌة العنبر العام للمرضى فً قسم 

. القسم 

وكان على صؽار األطباء  ن ٌعملوا  ٌضا فً قسم الطوارئ فً مناوبات مسابٌة ولٌلٌة الى الصباح باالضافة الى عملهم فً 
عدد من الممرضٌن والممرضات الستقبال الحاالت وفً قسم الطوارئ ٌبقى طبٌب واحد فقط مع . االقسام التً هم فٌها 

المختلفة واذا احتاجت الحالة الى الدخول للمستشفى ٌتصل الطبٌب بالطبٌب المسؤول عن القسم الرٌجسترار حتى ٌتم ادخال 
. الحالة سواء كانت جراحة او باطنة على حسب الحالة 

الثانوٌة ومعه ابنه الصؽٌر الذي اصٌب بجرح فً ساقه  و ذكر و نا فً قسم الطوارئ جابنً  حد زمبلبً فً كلٌة عدن
وبعد اعطابه حقنة مضادة للتتانوس طلب منً زمٌلً  ن ٌحضر عملٌة الخٌاطة الصؽٌرة فوافقت على ذلك . نتٌجة لعبه 

ذه وبعدها تعلمت ان ال اسمح الحد حضور ه. وبٌنما  نا اجري الخٌاطة لم اشعر اال وصدٌقً مؽشً علٌه فانشؽلنا به 
االجراءات البسٌطة  

: فً قسم الطوارئ

وفً كثٌر من االحٌان كان الضؽط فً قسم الطوارئ شدٌدا ولم ٌكن بامكان طبٌب واحد  ن ٌداوي كل تلك الحاالت وكان 
واذكر ان جاءنا . الممرضون والممرضات جٌدٌن وٌساعدوننا فً الكثٌر من هذه الحاالت ولكن قد تحصل مشاكل  حٌانا 

ٌعانً من التهاب رؤوي تأكدنا منه باجراء االشعة على الصدر ولم ٌكن لدٌنا فً ذلك الوقت مضادات حٌوٌة طفل صؽٌر 
ولكن حقن . كثٌرة وكان  هم هذه المضادات المتوفرة هو البنسلٌن وهو الدواء الشافً لمعظم هذه االمراض المٌكروبٌة 

ة نتٌجة الحساسٌة وقد ٌتوفى الشخص فً خبلل دقابق معدودة البنسلٌن قد تؤدي فً بعض األحٌان النادرة الى صدمة شدٌد
. اذا كان الطبٌب مشؽوال بحاالت اخرى 
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واذكر فً قسم الطوارئ انه ٌأتً بعض المرضى الذٌن ٌشكون من المؽص الكلوي وهو معروؾ بشدته و لمه الشدٌد وكنا 
ن  خرى بحقن المورفٌن نفسه وكان الطب البرٌطانً نعالج ذلك بحقن البسكوبان ومشتقات المورفٌن مثل البثٌدٌن وفً  حٌا

على وجه الخصوص ٌتساهل كثٌرا فً اعطاء المورفٌن ومشتقاته للمرضى مما ٌؤدي  حٌانا الى وجود حاالت ادمان وقد 
كان بعض هؤالء المرضى ٌتقنون التمثٌل لحاالت المؽص الكلوي الشدٌد وٌتلون من األلم حتى ٌعطٌهم الطبٌب حقنة  

تعطى على هٌبة ( المشتقة من األفٌون )وكانت حبوب الكوداٌٌن . . ٌن او على األقل احدى مشتقاته مثل البثٌدٌن مورؾ
وكانت من المسكنات الشابعة حتى بدون وصفة ( كوداٌٌن+فٌناستٌن+اسبرٌن = APC قراص مع االسبرٌن والفٌناسٌتٌن 

. كما تحتوي  دوٌة الكحة على كمٌة من الكوداٌٌن . طبٌة 

. وتؽٌرت هذه السٌاسة فٌما بعد و صبحت كل مشتقات األفٌون والمورفٌن تحتاج الى وصفة طبٌة خاصة 

: وزارة الصحة توفر السكن لألطباء 

كانت االجازة شهرٌن لكل سنة تأخذ بعد سنتٌن )بعد مرور سنة من العمل فً المستشفى طلبت اجازة مدة شهر للزواج 
ى القاهرة وتزوجت من قرٌبتً التً كنت قد خطبتها وكانت ال تزال طالبة فً المرحلة وذهبت ال( ونصؾ او ثبلث سنوات

وحضر حفل زفافً االستاذ عبد هللا األصنج واالستاذ ناصر عرجً وؼٌرهما من  عضاء جبهة التحرٌر لمعرفة . الثانوٌة 
( قد ؼادرت مصر الى السعودٌةوكانت الرابطة  بناء الجنوب )والدي و خً بهم ومعرفتً الشخصٌة بهذه المجموعة 

وحضر  ٌضا زمٌلً فً الدراسة فً كلٌة عدن الدكتور ابو بكر حامد خلٌفة الذي كان الٌزال ٌدرس الطب فً القاهرة بعد 
. ان عاد من برٌطانٌا التً لم ٌتم الدراسة فٌها 

االن فأعطونً شقة صؽٌرة مطلة ولما عدت بعد االجازة طلبت من االدراة الصحٌة  ن توفر لً سكنا باعتباري متزوجا 
على بحر صٌرة ومؤثثة تأثٌثا بسٌطا وجٌدا وبعد فترة انتقلت الى فٌبل صؽٌرة فً خور مكسر لعملً المتواصل فً مستشفى 

الملكة وطلب منً  خً ان اعطٌه شقة صٌرة فسكن فٌها بعد موافقة االدارة الصحٌة ثم انتقل هو اٌضا الى فٌبل صؽٌرة فً 
. عطى هذه الشقة الستاذنا جعفر  مان خور مكسر وا

 

القتا  ااهلً وت  ٌرا على المستشفى وااطباء  

مما  دى الى ازدٌاد حركة االؼتٌاالت وكانت  NLFوبٌن الجبهة القومٌة  FLOSYظهر تنافس شدٌد بٌن جبهة التحرٌر 
بد و قرباء جبهة التحرٌر بما فٌهم  والد عالجبهة القومٌة هً الرابدة فً هذا المٌدان وقد اؼتالت عددا كبٌرا من  نصار 

وقد  دت هذه االؼتٌاالت الى ازدٌاد العمل فً قسم الطوارئ وازدٌاد ( بالتفصٌل والذي سٌأتً شرحه ) القوي مكاوي
م بد  األطباء األجانب ٌنسحبون تدرٌجٌا وٌعودون لى 1967الضؽط على األطباء الموجودٌن فً المستشفى وفً بداٌة عام 

وكنت ربٌسا لهذا االتحاد فً احدى الفترات وقد  ... محدود ناوعدد( المحلٌٌن )هم وكان لدٌنا اتحاد لؤلطباء العرب بلدان
وذلك عندما انسحب كل األطباء ( Acting SMO)قامت ادراة الخدمات الطبٌة بتعٌنً مدٌرا وربٌسا لؤلطباء بالوكالة 

. Murphyاألجانب بما فٌهم مدٌر المستشفى الدكتور مرفً 

وكان  NLFوالجبهة القومٌة  FLOSYوكان الموقؾ عصٌبا جدا وخاصة بعد  ن قامت الحرب األهلٌة بٌن جبهة التحرٌر 
وكان األطباء الموجودون ٌعملون بكل طاقتهم لٌبل ونهارا وكنت على ر س . الجرحى والقتبل بالعشرات ثم بالمبات ٌومٌا 

لً وكنت  طوؾ على المرضى والمصابٌن و جد بجوار المرٌض مدفع رشاش هؤالء ولم استطع النوم فً كثٌر من اللٌا
...! .كبلشنٌكوؾ الروسً فأسأل المرٌض ما هذا ؟ فٌقول كما ترى سٌأتون لقتلً فهل تستطٌع  ن تحمٌنً ؟ فأقول ال وهللا 

تقوم مؤسسة الصلٌب  فً هذا الوقت العصٌب مع نقص األطباء واألمكانٌات اتصل بنا مندوب الصلٌب األحمر وعرض  ن 
األحمر الدولٌة بوضع  عبلمها على مستشفى الملكة وتعلن  ن المستشفى قد صار فً حوذة الصلٌب األحمر وتأتً باالعبلم 

العالمً لٌسجل ذلك وتقوم هً بالمقابل بتوفٌر األطباء والتمرٌض واألدوٌة المطلوبة فاجتمعت باخوانً  عضاء اتحاد 
االجماع على ان نسلم المستشفى للصلٌب األحمر الن ال طاقة لنا لمواجهة هذه الحرب األهلٌة االطباء العرب ووافقوا ب

واألوضاع الخطٌرة فوافقت مبد ٌا مع المندوب الصلٌب االحمر على هذه الفكرة ولكنً طلبت منه مزٌدا من الوقت حتى 
اتصل بجهات  خرى  
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خطبة ٌستنكر فٌها ان ٌوضع الصلٌب على اكبر مستشفى فً عدن  وفً ذلك الوقت قام الشٌخ محمد سالم البٌحانً بالقاء
. والواقع انه لم ٌوضع الصلٌب على اي مؤسسة بصورة ظاهرة طوال فترة االستعمار 

وقد بلؽنً فً تلك الفترة اٌضا ان قحطان الشعبً ربٌس الجبهة . وكان ذلك دافعا لً لبلعتذار عن قبول هذا العرض 
. الجنوب وانه رفض اٌضا فكرة تسلٌم المستشفى للصلٌب االحمر القومٌة كان موجودا فً 

لذلك كله قررت مع اخوانً االطباء ان نسحب موافقتنا على هذا االقتراح وبقٌنا فً ازمة شدٌدة ثم حاولت الذهاب الى 
على هذا االجراء وقد القاهرة الستجبلب عدد من االطباء ٌساعدوننا فً المستشفى بعد  ن وافق وكٌل وزارة الصحة بالنٌابة 

ولكن بعد ان . حاول بعض المشاؼبٌن من الجبهة القومٌة منعً من السفر بناءا على دعوة كٌدٌة بأنً  رٌد الهروب من البلد 
.  تبٌن موقفً سمحوا لً بالسفر للقاهرة 

ي كان موجودا فً القاهرة وفً القاهرة بد ت باالتصال باالطباء لترتٌب اخذ مجموعة منهم وبلؽنً  ن الربٌس قحطان الشعب
ال تقلق األن ستستقل البلد قرٌبا وستأتٌنا المساعدات من كل مكان : فً تلك الفترة وفاتصلت به وشرحت له الوضع فقال لً 

فشكرته على ذلك ورجعت الى عدن . ولن نحتاج الى تكلٌؾ الدولة اموال طابلة لجلب هؤالء األطباء 

كٌل وزارة الصحة الدكتور جونس قبل ان ٌؽادر البلد وقال لً هل انضممت الى الجبهة وبعد عودتً بفترة وجٌزة جابنً و 
فقال األن ستكون بٌد الجبهة القومٌة وعلٌك بترتٌب  مرك فشكرته على ذلك . القومٌة فقلت له لٌس لً  ي انتماء سٌاسً 

كما سٌأتً شرحه فً )ة القومٌة ضد جبهة التحرٌر وفً الواقع كانت برٌطانٌا قد القت بثقلها كله فً الفترة االخٌرة مع الجبه
. وبالفعل لم انضم الى  ي جبهة سٌاسٌة طوال حٌاتً( الفصل القادم 

وبد ت  فكر باالنتقال الى المستشفى العسكري على اعتبار  ن بعض قادة الجٌش مثل العقٌد حسٌن عثمان عشال والمقدم 
م 1968حركة ثبلثٌن مارس بعد لمتدٌنٌن وبالفعل قاموا فٌما كانوا من امحمد  حمد بالعٌد والقابد محمد  حمد السٌاري 

باعتقال قادة المجموعة الماركسٌة فً الجبهة القومٌة ولكن هؤالء عادوا واستطاعوا ان ٌطردوا مجموعة عشال الى القاهرة 
ٌاري الذي نبهنً الى كتابٌن صدرا وكان  كثرهم معرفة وذكاءا القابد محمد  حمد الس. الذٌن عرفتهم فٌما بعد فً القاهرة 

ولكن محاولتً لبلنتقال الى المستشفى العسكري . حدٌثا  فً ذلك الوقت هما فلسفتنا واقتصادنا للعبلمة محمد باقر الصدر 
. باءت بالفشل 
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مكتب م لم  بادر الى وضع صورة الربٌس قحطان فً 1967نوفمبر  30وعندما انسحب االنجلٌز واعلن االستقبلل فً 
وقد  دى ذلك الى  ن تقوم االدارة الجدٌدة بعد  ن تولى الدكتور الفاضل  حمد . مدٌر المستشفى بل اكتفٌت باألٌات القرآنٌة 

. صدقة وزارة الصحة وطلبوا منً  ن انتقل الى مستشفى البرٌقة  وال 

هو مستشفى البرٌقة الكبٌر التابع  ولٌس. تابع لوزارة الصحة ( عدن الصؽرى )وانتقلت الى مستشفى صؽٌر فً البرٌقة 
. المخصوص لموظفً الشركة  وعمالها لشركة المصافً 

 

من تولى ادارته من األطباء ٌخدم جمٌع موظفً وعمال المصافً الذي ٌبلػ عددهم عشرٌن  لؾ شخص مع عاببلتهم وموهو مستشفى كبٌر 
م وكان ٌقوم بالعملٌات الكبٌرة 1982م الى اؼسطس 1978منذ بداٌة سنة وذلك  عادل عولقً الماهر الدكتور الجراحصدٌقنا العزٌز العرب 

تً ٌحتاجون لها ولؤلسؾ وؼٌره لٌعمل بعض العملٌات ال( الملكة سابقا)وتطلبه بعض المستشفٌات االخرى فً عدن مثل مستشفى الجمهورٌة 
فإن مستشفى المصافً الذي كان متمٌزا قد انحدر مستواه فً اآلونة األخٌرة 

 

وفٌه العٌادة الخارجٌة الٌومٌة وستة  سرة داخلٌة .  فً البرٌقة الصؽٌرالحكومً كنت الطبٌب الوحٌد فً المستشفى و
وكان المستشفى مطبل على البحر مباشرة فً منطقة جمٌلة وكان . الستعمالها عند الحاجة ولم ٌكن هناك  ي طبٌب  خر 

األرضً استقبال ومطبخ وؼرفة طعام والدور العلوي ؼرفتٌن  روالسكن  ٌضا داخل المستشفى مكون من دورٌن وفً الد
وكانت تأتٌنً الوالدة وواحدة من األخوات . وكنت مع زوجتً فقط بدون  طفال فلم نكن نحتاج الى ؼرؾ كثٌرة . للنوم 

لسباحة فٌه قبل وكنت اذهب مع زوجتً صباحا بعد صبلة الفجر نتمشى على الساحل واقوم  حٌانا با. لتبقى معنا عدة  ٌام 
.  موعد العمل 

وكانت تأتً بواخر شركة المصافً وؼٌرها الى مٌناء البرٌقة وكان بعض هؤالء ٌأتون الى المستشفى للعبلج كعٌادة      
. خارجٌة ونصرؾ لهم الدواء وتستفٌد الدولة من هذه الزٌارات وما نصرفه لهم بحٌث ٌتم محاسبتهم علٌها كل شهر 

عٌادة خاصة فً المساء ومع ازدٌاد عملٌات المقاومة كانت تزداد حاالت االصابات واطبلق النار بٌن وقد قمت باستأجار 
وفً عدة مرات كان هؤالء المناضلٌن ٌتسلقون الى سطح العٌادة وٌرشقون الدورٌات . قوات البرٌطانٌة والمناضلٌن 

ٌن واسعافهم والذهاب بهم الى مستشفى المصافً فً البرٌطانٌة بسبلحهم وٌتم تبادل اطبلق النار واضطر الى حمل المصاب
وكنت  حٌانا ارجع الى المنزل وانا ملوث بالدماء وادخل الى المنزل و رى زوجتً نابمة . البرٌقة الن لدٌهم امكانٌات جٌدة 

فأقول . د عنا جدا وتقول لً الم تقل لً  ن هذا بعً. وتصحى من النوم وتقول ما هذه الدماء و قول ما سمعتً اطبلق النار . 
كان عمره ما بٌن الثالثة  الذي وفً احدى المرات قدمُت مع والدتً وابن اختً الصؽٌر محمد باهارون. لها ارجعً للنوم 

وفعبل عندما وصلنا الى البرٌقة . والرابعة وقالت جدته نحن ذاهبون الى البرٌقة فكرر عدة مرات البرٌقة حّرق البرٌقة حّرق 
فمكثنا فً دوار خارج البرٌقة حتى سمحت لنا الدورٌات البرٌطانٌة بالدخول والذهاب الى المستشفى . مشتعلة وجدنا البرٌقة 

 هناك وفٌات بسبب هذا الحرٌق والحمد هلل لم تكن. بعد ان اوضحت لهم بطاقتً الشخصٌة باعتباري طبٌب فً المستشفى 
.  الذي تم اطفاءه بسرعة 

: ٌر اَلنتقا  الى مستشفى لحج الصغ
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وبالفعل انتقلت الى . (المحافظة الثانٌة )االنتقال الى مستشفى لحج  االدارة الصحٌة منً توعندما كنت فً البرٌقة طلب
ووجدت المستشفى فً . مستشفى لحج الصؽٌر الذي لم ٌكن فٌه  حد من األطباء منذ فترة طوٌلة والذي  همل اهماال تاما 

وكان ٌقوم بالمستشفى فً تلك الفترة مجموعة . ظافة مع قلة األدوٌة وانعدام االطباء حالة سٌبة من جمٌع الجهات تنظٌما ون
من المساعدٌن الصحٌٌن والذٌن كانوا انفسهم منقسمٌن بٌن جبهة التحرٌر والجبهة القومٌة وٌتقاتلون فٌما بٌنهم ولكن الؽلبة 

لى اعطابً طبٌبا مساعدا الدكتور ُدسوزا الهندي كطبٌب وقد وافقت االدارة الطبٌة ع. كانت فً النهاٌة مع الجبهة القومٌة 
عام مساعد  

 وبفضل هللا قمت بجهود حثٌثة الصبلح المستشفى وتنظٌفه وتوفٌر الخدمات وبعض األدوٌة الضرورٌة وعندما كانت
االستاذ   قوم بشراء بعضها من مالً الخاص وقد عرؾ بذلك ربٌس الممرضٌن والمساعدٌن الصحٌٌنكنت تاخر ت الطلبات

النمٌري الذي كان عضوا مهما فً الجبهة القومٌة وكان ٌتبعنا مستشفى الضالع والذي لم ٌكن فٌه  ٌضا  ي طبٌب  
وكان علً  ن اذهب الى هذه المستشفٌات الصؽٌرة من حٌن الى  خر  . ومستشفى فً  بٌن وكان فٌه طبٌب واحد فقط  

ضل هللا سبحانه وتعالى استطعت ان ارتب المستشفى و قٌم وبعض وبؾ. واصبلح ما بقً فٌها من امكانٌات محدودة 
الخدمات الجٌدة نسبٌا وقسمت العمل بٌن المساعدٌن الصحٌٌن الذٌن كان بعضهم على دراٌة جٌدة نسبٌا بالعمل التمرٌضً 

النساء  ومنهن  والطبً وكان لدٌنا جهاز  شعة وؼرفة عملٌات ومختبر جٌد كما كان لدٌنا مجموعة من الممرضات فً قسم
. متدربات على التمرٌض والوالدة  

وبعد ان استتب االمر فً المستشفى قمت بجوالت فً المناطق البعٌدة وخاصة فً طور الباحة حٌث كانت المبلرٌا منتشرة 
وزرت هذه المناطق مع مجموعة من المساعدٌن . مع الكثٌر من االمراض والطفٌلٌات االخرى مثل السل الرؤوي  

وقام بعض . ٌٌن الجٌدٌن وقدمنا لهم بعض الخدمات الضرورٌة ونقلنا بعض الحاالت التً تحتاج الى دخول للمستشفى الصح
فأخبرنً ربٌس المساعدٌن الصحٌٌن الذي كان معً . هؤالء الفقراء المساكٌن بتقدٌم هدٌة لنا جدٌٌن فرفضت ذلك واعتذرت 

النهم فقراء معوزٌن لٌست لهم بٌوت . نأخذ جدٌا واحدا وان نترك الثانً لهم فقررت ان . ان هؤالء القوم ٌعتبرونها اهانة . 
. وسروا بزٌارتنا سرورا بالؽا وقالوا لم نرى طبٌبا وال مساعدا صحٌا منذ زمن طوٌل . بل خٌام صؽٌرة ممزقة 

خدمات الصحٌة  وشعرت بالسعادة عندما كنت  قوم بزٌارة هذه المناطق المهملة والتً تعانً من اهمال تام لل 

وسمع بذلك كله بالتفصٌل محافظ المحافظة الثانٌة االستاذ ناصر علً محمد الذي صار فٌما بعد ربٌسا للوزراء ثم ربٌسا  
للجمهورٌة و مٌنا عاما للحزب االشتراكً وسر لذلك النشاط وبلؽنً عنه  نه كان مسرورا منً ورؼم انً لم اقابله فً تلك 

. اخً الدكتور  حمد فٌما بعد الذي كان على صلة وثٌقة بالربٌس علً ناصر  الفترة وقد اخبرنً بذلك

: (محّرمة دولٌا) النابالم قناب  طف ن مع

واذكر حادثة هزتنً وذلك  ن طفلٌن صؽٌرٌن وجدا احدى قنابل النابالم التً كانت تلقٌها القوات المصرٌة اثناء حربها مع 
ه القنبلة فً الطفلٌن عندما كانا ٌلعبان بها وقد اتى بهما اسعاؾ المستشفى وقد وانفجرت هذ. القوات الملكٌة االمامٌة 

احترقت اجسامهما من الر س الى القدم ، ومع هذا فكانا فً منتهى الشجاعة والثبات ولم ٌكن  حدا منهم ٌبكً  و ٌصرخ 
حروق واعطابهما المحالٌل ومع هذا كله لم رؼم ان سنهما كان ما بٌن التاسعة والثانٌة عشرة وبد نا فً اسعافهما وازالة ال

نحتج اعطابهما المورفٌن او البٌثدٌن النهما كانا فً منتهى الشجاعة والصمت وعدم اظهار التألم فهما ٌعتبران ذلك عٌبا 
. وكان  بناء هؤالء القبابل من الرجال األشداء فعبل . وعارا على الرجل  ن ٌبكً  و ٌصرخ 

( . الملكة سابقا فً عدن )افات ارسلتهما الى مستشفى الجمهورٌة وعلى  ٌة حال بعد االسع

واذكر ان وزٌر الصحة الدكتور  حمد صدقة عاتبنً ذات مرة النً لم اذهب لزٌارة منزلٌة ألحد وجهاء لحج الذي طلبنً 
الٌه الن عندي وكنت مشؽوال فً المستشفى فأخبرته ان ٌأتً بأهله الى المستشفى فرفض ذلك وبطبٌعة الحال لم اذهب 

العدٌد من المرضى الذٌن ٌحتاجون لً فقلت للدكتور  حمد كنت اتوقع ان تشكرنً انً لم  ذهب واضٌع وقتً لزٌارة منزلٌة 
وسٌشكروننً لك وانا استؽرب منكم هذا الموقؾ . وكان بامكانً ان اذهب لزٌارات المنزلٌة واترك المرضى واستلم المال 

. فابتسم وسكت 

. ونا فٌبل صؽٌرة جمٌلة فٌها حدٌقة صؽٌرة  ٌضا وفً لحج اعط
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ن بواجباتهم واعمالهم بأحسن وجه مووهذه سٌاسة جٌدة وهً توفر سكنا جٌدا للموظفٌن بحٌث ٌقو

: مثل  ومن بٌنها  وهناك عدة مستشفٌات فً عدن

  

على الطرٌق الموصل الى مسجد  وبنً هذا المركز بجوار مٌدان الحبٌشً لكرة القدم وخلفه مبنى نادي التنس العدنً وهو
وقد عمل هذا المركز . العٌدروس الى ساحل صٌرة وبالقرب منه  كبر مسجد للشٌعة كما كان بالقرب منه البنك الهندي 

واستمر الى ما بعد االستقبلل وعندما زرت عدن . لرعاٌة األمومة والطفولة لفترة طوٌلة من الزمن و ذكره منذ كنت طفبل 
. من القرن العشرٌن كان المبنى خاوٌا على عروشه ولم ٌعد ٌعمل فً التسعٌنات 

  

ُٔي٣٘ش ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ رٔلخكظش  ٝح١ٌُ ٣وغ ك٢ حُِح٣ٝش حُ٘ٔخ٤ُش حُـَر٤ش( حُٜيحهش)ٓظوٜٚ ُأل١لخٍ ٍٝػخ٣ش حألٓٞٓش ٓظ٘ل٠ ّ

ّ، 1984، حأل٠ُٝ ًخٗض ػخّ ٝطْ حكظظخكٚ ػ٠ِ ػالع َٓحكَ( ٓخروخًا )ّ روَٝ ٖٓ حالطلخى حُٔٞك٤ظ٢ 1977، ر٢٘ ػخّ  ػيٕ

 1990ّّ ك٤ٔخ حكظظلض حَُٔكِش حُؼخُؼش ػخ1986ّٝحُؼخ٤ٗش ك٢ حُؼخّ 

 

 

: أنشطة خارج المستشفٌات 

لم ٌكن العمل الطبً هو الشؽل الشاؼل الوحٌد لنا بل كان لؤلطباء مجاالت  خرى للعمل خارج المستشفى بالمجاالت التً 
:  ٌة وقد قمت باالنشطة التال. ٌرؼبون فٌها 

حٌث اتفقنا  نا و خً وقرٌبنا الدكتور عبد القادر ( العٌادة العربٌة)فً منطقة الشٌخ عثمان  ال م  فً عٌادة خاصة -1
على ان ٌعمل كل واحد منا فً جهة معٌنة وبما ان الدكتور عبد القادر البار رحمه هللا ( عم زوجتً)بن حسن البار

وعمل  خً . فً عٌادته فً كرٌتر التً اصبحت مشهورة ومعروفة قد سبقنا الى عدن وهو  كبرنا سنا قد استقر 
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وعملت  نا فً عٌادة فً الشٌخ عثمان وٌتم العمل فً هذه العٌادات فً . فً المعبل( العٌادة الشعبٌة) حمد فً عٌادة 
 .سبوعالفترات المسابٌة بعد ان ٌنتهً العمل فً المستشفى اال اذا كان هناك مناوبة مسابٌة  وهً مرة فً اال

طررت الى االستعانة ضوكانت عٌادة الشٌخ عثمان ناجحة جدا النها تكاد تكون العٌادة الوحٌدة فً تلك المنطقة وقد ا
بممرض وممرضة فً وقت العمل وهً الفترة المسابٌة ، وعندما بد  القتال األهلً فً منطقة الشٌخ عثمان كان 

. بفضل هللا لم ٌصاب  حد بأذى  الرصاص ٌنهمر علٌنا حتى و نا فً العٌادة ، ولكن

: واذكر  ن عمً محمد الذي كان ٌسكن فً المنصورة وهً قرٌبة من الشٌخ عثمان جابنً ذات ٌوم وٌقول لً 
( ولم ٌكن لدي فً تلك الفترة ممرضة)بعض االدوات  تاخذو. الحق ٌا محمد زوجتً االن فً حالة مخاض 

ولم  كن قد قمت بالتولٌد . وكانت بفضل هللا والدة مٌسرة . زوجته وذهبت معه مسرعا الى منزله حٌث قمت بتولٌد 
وكنت  خشى  ن تتعقد حالة الوالدة ولكن بفضل هللا قد تٌسرت الوالدة وتم كل شًء . فترة االمتٌاز بالقاهرة  منذ 

 .وصار بعد ذلك من  ولٌاء هللا الصالحٌنسلٌما  طهبسبلم وخرج 

اجازة )ة اشهر من عملً فً المستشفى اخذت اجازة قصٌرة مدة عشرة  ٌام بعد ست: ذهابً َلداء فرٌضة الحج  -2
سبق الحدٌث )وذهبت الى الحج وقد رتب لً ذلك العم السٌد حامد بن  بً بكر المحضار ( اضطرارٌة مسموح بها 

 الذي كان فً تلك الفترة مدٌرا للخطوط الجوٌة فً السعودٌة فً عدن ( عنه

وبعد مرور سنة ونصؾ  خذت اجازة . ة اشهر  خرى اخذت اجازة للزواج كما تقدم وبعد ست :الذها  الى دوعن  -3
وذهبت بالطابرة من . قصٌرة اٌضا لمدة عشرة  ٌام لزٌارة جدتً  م الوالد و ختً الكبٌرة فً دوعن حضرموت 

معبدة قد وبما ان الطرٌق كانت وعرة وجبلٌة وؼٌر . عدن الى المكبل ثم ذهبت بالسٌارة مستأجرا الى دوعن 
والؽرٌب حقا ان هذه الطرٌق نفسها قد تم اصبلحها بتبرع سخً من الشٌخ  اتساع 8استؽرقت الرحلة اكثر من 

المهندس عبد هللا   حمد بقشان من المكبل الى قرٌته التً تسمى خٌلة وهً تشكل ثمانٌن بالمبة من الطرٌق بٌن 
ن الى نهاٌة الوادي وبذلك ٌمكن قطع المسافة كاملة من المكبل المكبل ونهاٌة وادي دوعن وقد  تم ما بقً منها بن الد

وقد قام الشٌخ عبد هللا بن ( كم 200الى  180المسافة ما بٌن )الى اخر وادي دوعن فً خبلل ساعتٌن ونصؾ 
بتوصٌل الشٌخ بؽلؾ ومعه  خرون  الدن باٌصال المٌاه من  عالً الجبال الى وادي دوعن على نفقته الخاصة ثم قام

هذه المٌاه الى قراهم ورتبوا جمعٌات تعاونٌة باصالها الى كل بٌت وكم ٌدفع كل صاحب بٌت وهكذا فعلوا باٌصال 
مشارٌع ٌتبرع فٌها االثرٌاء ثم ٌقوم االهالً باٌجاد جمعٌات تعاونٌة توصل الكهرباء الى كل منزل . الكهرباء  ٌضا 

. 

حٌث ٌقوم االهالً بمعظم واجبات . مً اال فً حضرموت فقط وهذه الطرٌقة ال توجد فً العالم العربً واالسبل
وٌرتبون امورهم بدون االنتظار الطوٌل حتى تقوم الدولة بهذه المشارٌع التً قد ال تتم مطلقا وٌقوم هؤالء . الدولة 

فات االثرٌاء بالتبرع بجزء من  موالهم التً جمعوها من اعمالهم وتجارتهم فً الخارج لبناء الطرق والمستوص
والمدارس ودعم الجامعات واألربطة التعلٌمٌة مثل رباط ترٌم وؼٌره فعلى سبٌل المثال ٌقوم الشٌخ عبد هللا  حمد 

بقشان والشٌخ محمد حسٌن العمودي بدعم جامعة حضرموت كما ٌقومون بدعم مجموعة من الطلبة المتمٌٌزٌن 
ي الدكتور عمر بامحسون بتنظٌم مجموعة كاملة الذٌن ٌدرسون فً الخارج وفً هذا المجال قام صدٌقنا العزٌز

تدعم التعلٌم فً حضرموت وارسال الطلبة المتمٌٌزٌن للدراسة فً الخارج ونال كثٌرا منهم الشهادات العلٌا بما فٌها 
وهً القرٌة التً فٌها جدتً هطلت امطار  ةشهادة الدكتوراه فً مختلؾ التخصصات ، وقبل ان اصل الى الخرٌب

علً  ن استأجر بدوٌا مع حماره لٌحمل الً شنطتً وٌدلنً على الطرٌق الى الخرٌبة الن السٌارات ال قوٌة فكان 
.  (قرٌب من هنا) ٌمكن ان تصل الٌها وخاصة مع هطول المطر وكان البدوي ٌقول لً المكان قرٌب هنٌاها

صعد جببل  خر حتى اصل الى هنٌاها ثبلث ساعات بٌن الجبال حتى وصلت الى الخرٌبة وكان علً ان ا تواستؽرق
وفوجؤوا فً وصولً حٌث كان عمً عبد القادر وجدٌتً واختً وسروا جمٌعا . بٌت جدي الشاهق فً  على الجبل 

وكانت جدتً توصٌنً بالذهاب الى فبلن النه مرٌض والى فبلنة النها مرٌضة وهً نفسها قد انكسر . بوصولً 
بٌنما كانت رؤٌتها جٌدة مع النظارة التً تستخدمها  ومحتفظة .  فخذها وكان من الصعب جدا اصبلح ذلك الكسر

 . وبعد اسبوع رجعت مرة اخرى الى المكبل ومنها بالطابرة الى عدن . بجمٌع قواها العقلٌة 
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م واؼلق بأمر حكومة قحطان 1966تأسس فً بداٌة عام  ): ت سٌا المركز ال قافً اَلجتماعً اَلس مً فً عدن -4
تعرفت على مجموعة من الشباب المتدٌن وكّونا حلقة لقراءة القرآن والتفسٌر فً مسجد ( . م1968فً  واخر عام 

بانصٌر ثم لما اتسع عدد االفراد المهتمٌن لهذا الموضوع تقدمنا الى السلطات المحلٌة بطلب تصرٌح القامة مركز 
هذا الترخٌص استاذي ابراهٌم  اسبلمً ثقافً اجتماعً وقد كان المسؤول الحكومً فً ذلك الوقت باعطاء مثل

كانت اهداؾ المركز . لقمان الذي سرعان ما استجاب لطلبنا بعد ان قدمنا االوراق المطلوبة واعطانا التصرٌح 
واستأجرنا شقة فً شارع الملكة  روى الممتد الى باب عدن وبد نا بالعمل . واضحة كونها ثقافٌة واجتماعٌة ودٌنٌة 

وة الذٌن كانوا معً على ان  كون ربٌسا لهذا المركز كما كان األخ عمر طرموم رحمه فً هذا المركز و صر االخ
وكان معنا  ٌضا الشٌخ ( الذي درسنً فً المرحلة المتوسطة)الستاذ حسٌن دلمار اهللا   مٌنا عاما للمركز وناببه 

والشٌخ  نً والشٌخ باحمٌشجابر وهو  حد علماء عدن الشباب وكان من  حد تبلمٌذ الشٌخ البٌحا عبد الرب محمد
وابتد  ( . ولؤلسؾ نسٌت بقٌة األسماء)وكان معنا بعض المدرسٌن منهم االستاذ محمد الصوفً  .مطهر الؽربانً

المركز بدروس دٌنٌة كل ٌوم جمعة من بعد العصر الى بعد المؽرب التً كان ٌشترك فٌها مجموعة من علماء عدن 
ما ٌؽٌب هؤالء كنت  قوم بتحضٌر درس فً التفسٌر لجزء عم من كتب الذٌن تكرموا بهذه المشاركات ، وعند

كما كنا نقر  األربعٌن حدٌث النبوٌة وٌشرحها  حد العلماء الموجودٌن ، وؼٌره التفسٌر مثل تفسٌر االمام ابن كثٌر 
االحتفاالت نأخذ  وٌقوم المركز  ٌضا باالحتفاالت الدٌنٌة وخاصة المولد النبوي والهجرة واالسراء والمعراج وبهذه

السطوح الواسعة وٌجتمع عدد كبٌر من الناس وٌحضر بعض العلماء اللقاء خطبهم ودروسهم كما ٌلقً بعض 
وكان . محمد عبده ؼانم قصابد شعرٌة اسبلمٌة فً هذه المناسبات الشاعر الملهم الدكتور الشعراء مثل استاذنا 

وقام المركز . ة مثل كتب التفسٌر وكتب الحدٌث والكتب العامة للمركز مكتبة ال بأس بها تحتوي على الكتب الدٌنً
بعد ذلك بافتتاح مكتبة تبٌع الكتب االسبلمٌة والمجبلت المهتمة باالسبلم وتطوع بعض االطباء بعمل عٌادة مجانٌة 

 .لحوالً ساعتٌن مرة كل اسبوع لكل واحد منهم وكنت  نا من بٌن هؤالء األطباء الفضبلء 

المركز ممتازة مع علماء عدن وخاصة شٌخ محمد بن سالم البٌحانً امام وخطٌب مسجد العسقبلنً وكانت عبلقة 
. والشٌخ السٌد مطهر الؽربانً امام مسجد  بان 

واذكر اننً ذهبت فً احدى المرات االولى للقاء الشٌخ محمد البٌحانً وتحدثنا عن االوضاع السابدة فً البلد 
ثورٌة وقلت للشٌخ ٌا سٌدي قد كانت الجماهٌر كلها تنصت لكم وتستطٌعون ان ووجود الحركات االشتراكٌة ال

( لست  دري لماذا )ولكنكم . ببلد العربٌة كلها ولكم تأثٌر بالػ فً الجماهٌر التؤثروا علٌها فأنتم من  فضل خطباء 
فً ( وهو رجل دٌن)رٌسوقد كان االسقؾ مكا. الثورٌة والماركسٌة ُدعات تركتم الجماهٌر لتكون فرٌسة لهؤالء 

قبرص هو قابد حركة االستقبلل من برٌطانٌا وتزعم الثورة ضدها وتبعته الجماهٌر فابتسم الشٌخ رحمه هللا وقال ٌا 
والواقع ان الشٌخ رحمه هللا لم ٌكن له قوة وال تنظٌم وال { لٌس على األعمى حرج}:سٌد ان هللا سبحانه وتعالى ٌقول 

. د الجماهٌر وهو بذلك معذور بكل جهة انصار ٌستطٌع بها ان ٌقو

عندما قامت الحرب االهلٌة بٌن جبهة : لكن الشٌخ كان ٌنكر قدر االمكان على ما ٌدور فً البلد من  حداث ومنها 
كان ٌناشد الجمٌع بعدم قتل بعضهم بعضا ، واالتجاه الى التفاهم وانقاذ  NLFوالجبهة القومٌة  FLOSYالتحرٌر 

كما وقؾ ضد تسلٌم مستشفى الملكة الى الصلٌب األحمر لٌدٌره بعد  ن خرج االنجلٌز واالجانب . البلد من الدماء 
وكان . ولم ٌكن هناك عدد كافً من االطباء المحلٌٌن لمعالجة مبات الجرحى والمصابٌن فً هذه المعارك ٌومٌا 

فألقى الشٌخ خطبة الجمعة وندد .  الصلٌب االحمر قد اشترط على ان ٌرفع علم الصلٌب الضخم على بناء المستشفى
بذلك وقال فً خبلل مدة االستعمار بأكمله لم ٌرفع الصلٌب على المستشفى وكٌؾ نرفعه الٌوم قبٌل االستقبلل 

( . وسٌأتً تفصٌل هذه الحادثة فٌما بعد)

س الجمعة و ما الشٌخ مطهر الؽربانً قد كان حرٌصا على تشجٌع اعضاء المركز وٌرسل اكبر  بناءه لحضور در
.  بانتظام وٌمدنا بدعواته وتوجٌهاته 

وعندما استقلت الٌمن . وعموما كانت عبلقتنا جٌدة مع جمٌع علماء عدن ونحضر معهم  حٌانا اجتماعاتهم العامة 
نوفمبر وتكونت حكومة قحطان الشعبً طلبنا من علماء عدن الفضبلء  ن ٌذهبوا ونحن معهم الى  30الجنوبٌة فً 
فاعتذر . ونهنبهم باالستقبلل ونطلب منهم  ن ٌحرصوا على  ن ٌكون االسبلم هو الدٌن الرسمً للدولة  ربٌس الدولة
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ٌا شٌخنا اٌذهب شباب صؽار : الشٌخ البٌحانً لما ٌعرفه عنهم وقال ٌكفً ان ٌذهب المركز وٌمثلنا جمٌعا فقلت له 
.  هر الؽربانً والشٌخ كامل صبلح وسرعان ما انضم الً الشٌخ مط!!! ٌمثلون علماء االسبلم فً عدن 

النً كنت مشؽوال بالمستشفى وال استطٌع الذهاب )وذهب وفد من العلماء ومعهم  مٌن عام المركز وبعض  عضاءه 
.  فقابلهم فٌصل الشعبً و حسن مقابلتهم ووعدهم خٌرا فخرجوا مسرورٌن بهذه المقابلة الحسنة ( معهم

مه هللا ضد بعض االجراءات المصرٌة التً كان ٌمارسها بعض الضباط وفً الشمال وقؾ االستاذ الزبٌري رح
المسؤولٌن وفرض ما ٌرٌدونه بالقوة فتم اؼتٌال االستاذ الزبٌري وبالتالً اضطر بعض انصار الزبٌري من الشباب 

. الهروب الى عدن 

بالهم ومن هؤالء االخ عبد وبما اننً كنت اعرؾ بعضهم من القاهرة عندما كنا ندرس فٌها جمٌعا فقد احسنا استق
ا فً ذلك الوقت على االعجاز العلمً فً القرآن والسنة وعلى اٌجاد الزندانً الذي كان اهتمامه منصبَّ  مجٌدال

.  وقد تعاونت معه فً موضوع االعجاز العلمً . تعلٌمً اسبلمً جٌد 

والذي عرفته فً القاهرة  ثناء ( المحامً)كرمان وكان من بٌن االخوة الذٌن جاؤوا الى عدن األخ األستاذ عبد السبلم خالد 
 . الدراسة هناك حٌث كان ٌدرس القانون والشرٌعة 

 

دعانً االخ عبد الرحمن بالجون زمٌلً السابق فً كلٌة عدن والذي كان ٌعمل فً تلفزٌون  اَلع م والتلفزٌون -5
بعدة لقاءات معه عرضت فٌها  ورحبت بذلك وقمت. عدن  ن  قدم بعض البرامج التوعوٌة الصحٌة للجمهور 

لمخاطر التدخٌن لبلمراض الصدرٌة المنتشرة فً عدن مثل السل الربوي وكٌفٌة الوقاٌة من االمراض المعدٌة 
 .والطفٌلٌات المنتشرة فً الٌمن بأكمله 

القٌت بعض المحاضرات فً بعض النوادي والجمعٌات وقد كانت اول محاضرة لً فً جمعٌة : المحاضرات  -6
 .ة العدنٌة فً الشٌخ عثمان وكانت عن الحمل والوالدة وخلق االنسان المر 

كنت  قوم  حٌانا فً بعض المساجد للتوعٌة الدٌنٌة والصحٌة العامة  -   :التوعٌة فً المساجد والتهدٌد باَل تٌا  -7
بالعبلقات  وفً احدى المرات تحدثت عن االمراض الجنسٌة وكٌفٌة توقٌها وطالبت باصبلح القوانٌن التً تسمح

وذكرت  ن مصر . الجنسٌة بٌن الرجل والمر ة  و الرجل والرجل طالما كانت بٌن شخصٌن بالؽٌن بدون اكراه 
األزهر وقابدة الببلد العربٌة واالسبلمٌة وخاصة تحت قٌادة الزعٌم جمال عبد الناصر ٌنبؽً  ن تكون الرابدة فً 

وذكرت نص المواد القانونٌة التً . الببلد العربٌة واالسبلمٌة  منع هذه القوانٌن التً وضعها االستعمار فً معظم
 ( 276-273قانون عقوبات المصري )تبٌح ذلك 

وبعد فترة وجٌزة جابنً اثنان من االخوة الى المركز الثقافً االسبلمً حٌث كنت القً درسا ٌوم الجمعة وطلبا منً 
رسولٌن من االستاذ عبد هللا االصنج واالستاذ ناصر ففعلت ذلك وقاال  نحن م.  ن اجتمع بهما فً ؼرفة خاصة 

ولكنهما اعتراضا على ذلك . ُعّرجً وٌقوالن لك  ن المخابرات المصرٌة وضعتك فً قابمة المطلوب اعدامهم 
مادمتم تعرفونه وتضمنونه فاطلبوا : وقاال نحن نعرفه ونعرؾ اهله ووالده ولم ٌعمل شٌبا ٌستحق هذا االجراء فقالوا 

وطلبا منً ذلك فشكرتهما وشكرت االستاذٌن . ن ٌكؾ عن مثل هذه المواضٌع وال ٌتعرض لها مطلقا منه  
. وبالفعل وفٌت بما وعدته به . الكرٌمٌن على نصٌحتهما و خبرتهما بأنً سألتزم بذلك 

تً ظهرت مجموعات ماركسٌة بصورة شبه علنٌة وتنادي االنضمام للمعسكر االشتراكً واالتحاد السوفً -ب  -8
فوقفت فً مسجد كبٌر وقلت  ن الشعب الذي حارب االستعمار االنجلٌزي واضطره الى الموافقة على االنسحاب 

فقرر هؤالء اؼتٌالً ولكن بفضل . واعطاء االستقبلل ال ٌقبل ان ٌستبدل االستعمار االنجلٌزي باالستعمار الروسً 
شفٌق الذي كان قابدا للمناضلٌن ضد االستعمار فً هللا سبحانه وتعالى كنت  عرؾ معرفة وثٌقة االخ ابو بكر 

كما عرفته عندما . م عندما عدت الى عدن فً اجازة الصٌفة 1962-1961منطقة عدن وقد تعرفت علٌه منذ عام 
. م التهامه من قبل السلطات البرٌطانٌة باالرهاب ومقاومة االستعمار 1966كان معتقبل فً سجن المنصورة عام 

وكنت واحد . البرٌطانٌة قد وافقت على ان ٌزور هؤالء المعتقلٌن اطباء من  بناء عدن والجنوب وكانت السلطات 
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وكنت  قدم لبلخ  بو بكر شفٌق ما ٌرٌده من  كتب  و  ي خدمات  خرى ٌرؼب . من هؤالء الذٌن ٌزورون المعتقلٌن
 . فٌها 

ؼتٌالً قال لهم ان من ٌمس محمد علً البار ولما عرؾ األخ  بو بكر شفٌق بما ٌدبره هؤالء الشباب من محاولت ا
. ولما سألته عن ذلك ابتسم وقال نعم حصل ذلك. ولم  عرؾ ذلك اال بعد فترة طوٌلة من الزمن . فإن بٌنً وبٌنه دم 

. وهو شخص ذو خلق عال ودٌن متٌن وشجاعة فابقة حفظه هللا تعالى ومتعَّ بحٌاته 

 

  م 1968طا ا ا الخروج من عدن والسفر الى القاهرة

وبعد فترة حولونً الى مستوصؾ صؽٌر فً الشٌخ عثمان فشعرت بأنه قد آن اآلوان للخروج من عدن وبالفعل رتبت 
اموري وطلبت اجازة قصٌرة الن الوالد مرٌض فً القاهرة فلم ٌصدقونً وارسلوا الى سفارتهم للقاهرة لٌسألو عن والدي 

.  روهم انه مرٌض فً السرٌر فسمحوا لً فً السفر وبالفعل كان مرٌضا ولم  كن اعرؾ ذلك فأخب

 30وكنت قد قررت السفر لعدة اسباب منها انه لم ٌعد لً دور فً الخدمات الطبٌة فً عدن والسبب الثانً انه بعد حركة 
ه م التً القً فٌها القبض عن المجموعة الشٌوعٌة من الجبهة القومٌة بواسطة العقٌد حسٌن عشال ومجموعت1968مارس 

ثم حركة  ؼسطس التصحٌحٌة والتً اعادت الماركسٌٌن للجبهة القومٌة وقامت بطرد عشال ومجموعته الى القاهرة وابتداء 
التٌار الماركسً وقلت الخوتً فً المركز الثقافً االسبلمً البد من اٌقاؾ النشاط الن االتجاه الماركسً لن ٌسمح لنا ابدا 

اعضاء المركز فقالوا انت تتوهم فقلت لهم انا قررت السفر والخروج من البلد وهللا  بأي نشاط مهما كان بسٌطا وسٌعتقلون
وبالفعل لم تمضً ستة اشهر اال  .، وقد اختاروا الشٌخ محمد عبد الرب جابر  ن ٌكون ربٌسا للمركز  ٌعٌنكم على ما سٌأتً

. وهم فً السجن 
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اٌفصً اٌصاٌس ػشش  

ٚاٌؽشواخ  اٌٛغ١ٕح اٌعّؼ١اخ

ٌغ١اع١ح ا
 

 

 

 

 

 

 

 

:   1940ج اٌشثاب ا١ٌّٕٟ ٠ةود

 ٝح٤ُٔي آٌٗحى حألَُٛ ١خُذ حُـل١َ ػ٢ِ ح٤ُٔي ٓلٔي ٝأْٓ .حُؼِّٞ ىحٍ ٝك٢ حألَُٛ ك٢ حألٝحثَ حَُحرطش ٓئٓٔٞ ىٍّ

 حُِر١َ٤ ٝٓلٔي ٓلٔٞى ٓلٔي ٝحُ٘خػَ (حألَُٛ ١خُذ) حُز٤لخ٢ٗ ٓلٔي ٝح٤ُ٘ن (ىحٍ حُؼِّٞ ١خُذ)حُٜخك٢  ػَٔ ٓخُْ

 هخٍ ٝهي. حطـخٜٛخ حٓال٤ٓخ ٝكي٣ٝخ ٤ٟٜٞٗخ  ًٝخٕ. آٌٗحى أٓٔٞح ًظ٤زش حُ٘زخد ح٢٘ٔ٤ُ  حألَُٛ ٖٓ ١ِزش)ػٔخٕ ٕ أكٔي

 ح٤ُٖٔ ٝحٟلش ُويٓش أٛيحك٘خ ًٝخٗض... ٣ُي١  أٝ ٝٗخكؼ٢ ؿ٘ٞر٢ أٝ ٗٔخ٢ُ ر٤ٖ ٗلَم ُْ ٌٖٗ :ٗؼٔخٕ أكٔي ٓلٔي حألٓظخً

 ٝحُظؼ٢ٔ٤ِ حُظَر١ٞ حُٜيف ًٝخٕ .حالٓظؼٔخٍ ٖٓ ٝاٗوخً حُـ٘ٞد حُٞٓط٠ حُوَٕٝ ٝكٌْ حُظوِق ٖٓ حُ٘ٔخٍ ٝاٗوخً رؤًِٔٚ

هخٕٗٞ ًظ٤زش حُ٘زخد " ٟٝٝؼض ُٜخ رَٗخٓـخ ٝٗظخٓخ طلض حْٓ .٤٘١ٝش ػَر٤ش آال٤ٓش ًظ٤زش ٢ٛٝ .حألٍٝ ٌُِظ٤زش حُٜيف ٛٞ

ح١ُٖٞ   –حُؼَد  –حالٓالّ : ٗؼخٍٛخ "  ٢ٗح٤ُْ

رَٜ٘ٙ ٝحالٓظٜ٘خٍ رٚ  : حالٓالّ 

ُٜخُلْٜ ٝطلو٤ن ٝكيطْٜ  رخُؼَٔ : ٝحُؼَد 

رَكغ ٗؤٗٚ ٝحػِحُٙ  : ٝح١ُٖٞ 

  

ٓزظٔزَ 28/ٛـ 1359ٗؼزخٕ  25حُوخَٛس ٝطخ٣ٍن ط٣ٌٖٞ حٌُظ٤زش)ٝكيىص حُٔخىس حأل٠ُٝ ه٤خّ ٌٛٙ حٌُظ٤زش ٌٓخٕ ٝطخ٣ٍن  

1940ّ )

ٗخػش ٍٝف حُٔلزش ر٤ِش ٝحٝأٓخ ٓوخٛي حٌُظ٤زش كظٔؼِض ك٢ رؼغ حَُٝف ح٤٘١ُٞش ك٢ ح٤ُٖٔ رؤًِٜٔخ ٝٗزٌ حُوالكخص حٌُٔٛز٤ش ٝحُن

ٍحى حُ٘ؼذ رٌخِٓٚ ٝط٘ـ٤غ حُظؼ٤ِْ ٝحُؼوخكش ٝحٍٓخٍ حُزؼؼخص ُِيٍحٓش ك٢ حُوخٍؽ ٝط٣ٌٖٞ ؿ٤َ ٓؼوق ٝهخىٍ ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ أف

. رخ٤ُٖٔ رٌخِٓٚ ػ٠ِ طلَٔ ٓٔئ٤ُخص حُٜ٘ٞٝ 



167 

 

حُلَى ٝحالَٓس ٝحُوز٤ِش ٝحُيُٝش حالَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ػ٠ِ ًخكش حُٔٔظ٣ٞخص حرظيحءح ٖٓ : ٝك٢ ٜٓ٘ؾ حٌُظ٤زش  

. رؤًِٜٔخ 

 

 ,ح٢٘ٔ٤ُ حألكَحٍ كِد حُِر١َ٤ رظؤ٤ْٓ ٓلٔٞى ٝحألٓظخً ٗؼٔخٕ أكٔي ٓلٔي حألٓظخً هخّ ح٠ُ ح٤ُٖٔ,حُٔئٕٓٔٞ ػخى ُٝٔخ

ًٝخٗض  .ٝؿ٤َْٛ ىٓخؽ ٓط٤غ ٝح٤ُ٘ن حُ٘خ٢ٓ أكٔي ٝحُٔئٍم حُ٘خػَ ح٢ٌُٗٞٔ ٝح٤ُٔي ٣ُي ح٤ُٔي حُظؤ٤ْٓ ك٢ ٓؼْٜ ًٝخٕ

 .ح٤ُٖٔ ٛٞص ٛل٤لش أٛيٍص حٌُزَٟ حُظ٢ ح٤٘ٔ٤ُش حُـٔؼ٤ش طؤُلض حُلِد ٌٛح ٖٝٓ .ػ٤ِٔش طَر٣ٞش اٛالك٤ش كْٜأٛيح

 .حُ٘ٔخٍ ا٠ُ ٣ٝٔظي ػيٕ ًَِٓٙ حُ٘٘خ١ ًٝخٕ

 

 1949ذأع١ظ اٌعّؼ١ح االعال١ِح 

 ػزيهللا ٓلٔي ح٤ُ٘ن ٓغ رخالٗظَحى ٓخُْ حُز٤لخ٢ٗ ٓلٔي ٝح٤ُ٘ن حُٜخك٢ ػَٔ ٓخُْ ٝح٤ُٔي حُـل١َ ػ٢ِ ٓلٔي ح٤ُٔي ٝهخّ

 ٝحُظز١َ٤٘ حُظـ٣َز٢ حُٔي ٓٞحؿٜش حٌُزَٟ ٝأٛيحكٜخ حإلٓال٤ٓش رظؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش ٟأهَ ٝٓـٔٞػش (حُٜ٘ي١ حألَٛ)حُٔلخ٢ٓ

 ٝآالٜٓخ ػيٕ ػَٝرش ٝحُللخظ ػ٠ِ حإلٓال٤ٓش ٝحُيػٞس (حإلٓال٢ٓ حُٔؼٜي) حإلٓال٤ٓش حُظَر٤ش ىػخثْ ٝاهخٓش.   ػيٕ ك٢

 .أِٜٛخ رلوٞم ٝحُٔطخُزش

 

. ىٛخ محٗل١َ ع. 1954ُّ٘يٕ ػخّ  ك٢ ػزيهللا حُٔلخ٢ٓ ٓلٔي حٌُزَٟ ح٤ُ٘ن حإلٓال٤ٓش حُـٔؼ٤ش ٓئْٓ طٞك٠ ٝػ٘يٓخ

 ا٠ُ ٓيٍٓش حُزخك٤ٖٔ ٝحطـٚ .ٝىٍٝٓٚ هطزٚ ا٠ُ رخإلٟخكش حإلٓال٢ٓ حُٔؼٜي ؿٜٞىٙ إلهخٓش ك٢ حُز٤لخ٢ٗ ح٤ُ٘ن ٝحٓظَٔ

 حالطـخٛخص طل٣ََٛخ ٣ٜٝخؿْ ٛل٤لش حًٌَُٟ ٣َٝأّ ٣ئْٓٝ ,حُٔٔخؿي ك٢ ٣ٝوطذ حألؿ٤خٍ ٣ٝوَؽ ٣ي٣َٛخ رخٍُػش

 .ٝحُؼِٔخ٤ٗش ح٤ُِزَح٤ُش

( ٝهي طويّ ًًَ حُـٔؼ٤ش حالٓال٤ٓش حٌُزَٟ)

 

 ٗخى١ أْٓ ح١ٌُ ٌمّاْ ػٍٟ ِؽّذ اٌّؽاِٟ أعغٙا األعرار َ اٌر١ٔٛ٠1949ٟٛ  23فٟ  ذىٛٔد ٚلذ :اٌؼذ١ٔح اٌعّؼ١ح

 ًٔخ. ٝحُؼ٤ِٔش ك٢ ػيٕ  حألىر٤ش حألٗي٣ش ٖٓ ٓـٔٞػش طؤ٤ْٓ ك٢ ٗخٍى ٝح١ٌُ ,ّ ٩ٖٓٔ (ػيٕ ٣ًَظَ ك٢ حُؼَر٢ حإلٛالف

. 1940َػاَ ( فراج اٌعض٠شج)ٟٚ٘  ِطثٛػح صؽ١فح أعظ ِٓ أٚي ًخٕ

 

 اٌؼذ١ٔح ٚأ٘ذافٙا اٌعّؼ١ح دعرٛس ٔششخ ٚلذ اٌؼذ١ٔح اٌعّؼ١ح ؼاي ٌغاْ ٚوأد .أعثٛػ١ح ع١اع١ح صؽ١فح ٟٚ٘ .

ٟ٘ٚ: 

 .ػيٕ ٌُٜٙ حُـخ٣ش  كٌٞٓش ٓغ ٝحُظؼخٕٝ ٤٣ٖٝحُؼيٕ ٓٔظٟٞ ػيٕ ٍكغ ػ٠ِ حُؼَٔ -1

 ػيٕ ٓٔظؼَٔس ك٢ ٜٓخُلْٜ ٝكٔخ٣ش حُؼي٤٤ٖٗ طَه٤ش -2

 .أٗلْٜٔ حُؼي٤٤ٖٗ ٝر٤ٖ ,حُٔٞظل٤ٖ ٝحُٔٔظوي٤ٖٓ ٝر٤ٖ ,ػيٕ ٝكٌٞٓش حُؼي٤٤ٖٗ ر٤ٖ حُؼالهخص ط٘ظ٤ْ -3

 

 صؽف ِا ٌٙا ٚذؽٌٛدأ١ِٕا ػا( اتٓ اٌّؤعظ)ٌمّاْ  ِؽّذ ٚػٍٟ اٌؼذ١ٔح ٌٍعّؼ١ح سئ١غا ت١ِٟٛ ػٍٟ ؼغٓ أصثػ شُ

ًِل  اٌؼذٟٔ ٚإ٠ذْ اٌمٍُ ,اٌعض٠شج فراج :ٌمّاْ آي  حُـٔؼ٤ش كخٍ ُٔخٕ ا٠ُ اإلٔع١ٍض٠ح تاٌٍغح Aden Chronicle وشٚٔى

 .حُؼي٤ٗش 

 

ٓٞظل٢  ٝرؼٞ حُٜ٘ٞى ٝحُٜٞٓخٍ حُظـخٍ ٖٝٓ ,حُؼي٤ٗش حأل٤ِٛش حألَٓ ٖٓ رخُو٤َِ ٤ُْ ػيى حُؼي٤ٗش حُـٔؼ٤ش ا٠ُ ح٠ْٗ ٝهي

ف حُؼي٢ٗ رخالط٢ ,حألؿ٘ز٤ش ٓخصٝحُٔئّ حُيُٝش َّ :  ٣ُٝؼ

 

. أِٛٚ ٝى٣٘ٚ  ًخٕ ٜٓٔخ ػيٕ ك٢ ُٓٞٞى ًَ: أٝال 

.   كؤًؼَ  ٓ٘ظ٤ٖ ُٔيس ػيٕ ك٢ أهخٓٞح ح٣ٌُٖ حٌُُٞٓ٘ٞغ أر٘خء ًَ: ػخ٤ٗخ 
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  .حُٔٞح١٘ش رلوٞم ٣ظٔظغ إٔ ػيٕ ك٢ أهخّ اًح حُـ٘ٞد الرٖ ٝٓٔق ّ ٩٘٘ٔ ػخّ طؼي٣َ كَٜ ػْ

 

 ٖٓ ٝحُلي حُٞظخثق طؼي٣ٖ أ١ حُظؼي٣ٖ هخٕٗٞ ٛيٍ ّ ٩ٖٙٔ ػخّ حُؼَر٢ حُـ٘ٞد كخىحص ك٢ ػيٕ ىهٍٞ رؼيٝ

 .ٝح١ٌُ حٗظ١َ ػ٠ِ طؼ٣َق حُؼي٢ٗ حٕ ٣ٌٕٞ ٓـ٤يح ُِـش حُؼَر٤ش ًظخرش ٝٗطوخ  حألؿ٘ز٤ش حُٜـَس
 

 :ا٠ُ كِر٤ٖ حُؼي٤ٗش حُـٔؼ٤ش حٗؤٔض حُؼَر٢ حُـ٘ٞد حطلخى ك٢ ػيٕ ىهِض ٝػ٘يٓخ

 أػ٠خثٚ ٖٝٓ .ت١ِٟٛ ػٍٟ ؼغٓ ٠ٚشأعٗ ذؽادٞاال اٌٛغٕٟ اٌؽضب :األٚي

 كَٝ ٓغ حالطلخى ريهٍٞ ٣٘خى١ ًٝخٕ .ٝك٤ٖٔ ر٢ٓٞ٤ حُٜؼ٤ي١ ارَح٤ْٛ ٝحألٓظخً ؿَؿَس حَُكٖٔ ػزي حألٓظخً حُزخ٣ٍُٖ

ػيٕ  ُِٜٔلش ١َٝٗ

 رؼي ٤ٖٓف أهٞٙ ٝط٠ُٞ حُو٢ٓٞ حإلٍٗخى ٜٓ٘ذ ٣َُٝ ط٠ُٞ ًٔخ ,حطلخى٣ش ُٝحٍس أٍٝ ر٢ٓٞ٤ ػ٢ِ كٖٔ حألٓظخً ط٠ُٞ ٝهي 

. ػْ حُظ٤ِل٣ِٕٞ ٝحإلًحػش حإلػالّ ٍحثيحص ٖٓ ر٢ٓٞ٤ ػي٣ِش ُٝؿظٚ ًٝخٗض .ٓ٘خٛذ ُٝح٣ٍش ػيس كٖٔ أه٤ٚ ٝكخس

 

ٝػ٠ِ   .حالطلخى ريهٍٞ ٓظظ٠ٍَ ػيٕ ٣َٟٝ إٔ ,ُؤخٕ ػ٢ِ حألٓظخً ٣َٝأٓٚ اٌذعرٛسٞ اٌشؼثٟ اٌّؤذّش ؼضب :اٌصأٟ
.  ػيٓٚ ٖٓ حالطلخى ىهٍٞ ًُي ىرغ ػْ طوٍَ،  أٝالًا  حٌُحط٢ حالٓظوالٍ طلون إٔػيٕ 

 

 حٌُِٔش أكٔي ر٘ض  ح٤ُٔيس ٝحٌُِٔشظَٜ ٜٓ٘خ ح٤ُِٜل٢   حُظ٢ ح٤٘ٔ٤ُش ٛٔيحٕ ٖٓ ْٝٛ ػيٕ ك٢ ػ٣َوش أَٓس ك٢ٜ ُؤخٕ آٍ أٓخ

 ٠ُآٍ ُؤخٕ ح ؿي ٝحٗظوَ حالٟطٜخى ٖٓ كظَحص ؿخءص ىُٝظْٜ ًٛزض كِٔخ .حُلخ٢ٔ١  حإلٓٔخػ٢ِ٤ حٌُٔٛذ ػ٠ِ ًٝخٗٞحٟ  أٍٝ

 حُٜ٘ي 

 ك٢ ٝهزَٛخ ٝٓٔـيٛخ ٓوَٛخ ٣ُِخٍس .حُٜ٘ي ٖٓ ٣ٕؤطٞ ْٝٛ ,حُٜ٘ي ك٢ حُزَٜسٓـٔٞػش  ط٣ٌٖٞ ك٢ ًز٤َ ىٍٟٝ أٍٝ ٌُِِٔش ًٝخٕ

 حُلًَش ك٢ أؿيحىٙ ىٍٝ ػٖ ؿيطٚ أهزَطٚ ٓخ ٗخد ٝٛٞ ُِٜ٘ي ٣ُخٍطٚ ػ٘ي ُؤخٕ ػ٢ِ ٓلٔي حألٓظخً ًًَٝ .ٓ٘ش ًَ ؿزِش

حإلٓٔخػ٢ِ٤ ٝطٖٔ٘  حٌُٔٛذ طَى ٖٓ أٍٝ أٗٚ ٣ٝزيٝ .ػيٕ ا٠ُ ُؤخٕ ارَح٤ْٛ ٛٞٝ ُؤخٕ ػ٢ِ ٓلٔي ؿي حٗظوَ ػْ .حإلٓٔخػ٤ِ٤ش

 رال حُٜلل٤ش ح٠ُٜ٘ش ٍحثي ٝٛٞ ,ٝحألىرخء حُلٌَ ١ًٝٝ ه٣ٞش رخُؼِٔخء ِٛش ػ٠ِ ُؤخٕ حألٓظخً ًٝخٕ .ػيٕ ًؤَٛ ٣خٗخكغ ٝٛخٍ

 رخُ٘ؼَ ىٝح٣ٖٝ ػيس ُٚ) ٝحُ٘ؼَ حٓش ٝحألىدٝح٢ُٔ رخُٜلخكش ٝحٗظـَ ُؤخٕ ٓلٔي ػ٢ِ حر٘ٚ ؿخء ػْ .أىر٤ش ُٝٚ ٓ٘خًٍخص ,ؿيحٍ

 ُٖٓ ًخٕ ك٢ حُـخٓؼ٤ش رؼي ٓخ ٝرؼ٠ْٜ ,ؿخٓؼ٤ش ىٍحٓخص ىٍٓٞح ُؤخٕ ػ٢ِ ٓلٔي ًَٝ أر٘خء ,(حُيحٍؿش ٝرخُِٜـش حُل٤ٜق

.  ػيٕ ك٢ حٌَُٜرخء اىحٍس ٍث٤ْ ط٠ُٞ ٜٓ٘ذ ػْ ,ُٝحٍس ُؤخٕ ٓلٔي ػ٢ِ ٝط٠ُٞ .ٗخىٍح حُؼ٤ِخ حُؼخ٣ٞٗش ػ٠ِ ك٤ٚ حُلٍٜٞ

 

حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣٘خى١ رخُظَٜٔ ك٢ ىهٍٞ حالطلخى رَ ًخٕ ح٤ُٔي ٣ُٖ ػزيٙ رخٛخٍٕٝ ح١ٌُ ط٠ُٞ ػ٢ِ ٓلٔي ُؤخٕ ٛٞ ُْ ٣ٌٖ ٝ

ه٤٠ش  ّ ك1964ٍٞحُُٞحٍس رؼي ٝكخس كٖٔ ر٢ٓٞ٤ َٓط٤ٖ ٣٘خى١ رخُظَٜٔ ك٢ ىهٍٞ ػيٕ ك٢ حالطلخى ك٢ ٓئطَٔ ُ٘يٕ ٤ٗٞ٣ٞ 

كٔذ ٓخ َٗ٘طٚ ٛل٤لش حألٓ٘خء حُؼيى ) حالطلخى ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُشحالطلخى ٝىهٍٞ ػيٕ ك٤ٚ ٝهي ًًَ ُيهٍٞ ػيٕ  ك٢ 

:   (2012ٗٞكٔزَ  14(173)

 حالٗٔخٕ ُلوٞمهخٕٗٞ حٍحىهخٍ  -1

 ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ حطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ىُٝش ٓٞكيس ٝحٕ طلي ِٓطخص ًَ ح٤َٓ حٝ ٤ٗن ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن  -2

 ٕ حٗ٘خء ٓـِْ حٓظ٘خ١ٍ ُلَ ٓ٘خًَ ٝحُوالكخص ر٤ٖ حالطلخى ٝػي دٝؿٞ -3

ال ٣لن أل١ ٍث٤ْ ٝال٣ش حٝ ٣َُٝ ك٢ كٌٞٓش ٝال٣ش حٕ ٣ٌٕٞ ٣َُٝح حطلخى٣خ حال حًح ط٘خٍُ ىٓظ٣ٍٞخ حٝ حٓظوخٍ ٖٓ  -4

 .ُٝحٍس حُٞال٣ش 

 ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٝال٣ش هٞحص حٖٓ هخٛش رٔخ ك٤ٜخ ٝال٣ش ػيٕ  -5

ٝال٣ش حال رطِذ ٖٓ كٌٞٓش ال ٣لن ُِلٌٞٓش حالطلخى٣ش حال ك٢ كخُش حُطٞحٍة حٕ طظيهَ ٓزخَٗس ك٢ طيحر٤َ أٖٓ أ٣ش  -6

 حُٞال٣ش 

 .حٕ ال طؼِٖ كخُش ١ٞحٍة ك٢ أ١ ٝال٣ش حال رٔٞحكوش حُٞال٣ش ٗلٜٔخ -7

 .ٕٝ ر٤ي حُٞال٣ش حٝ رخالطلخم ٓغ حُِٔطش حالطلخى٣ش ىحٕ ِٓطش حُ٘ل٢ ٖٓ حُٞال٣ش الري حٕ ص -8
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 .ٗش رخُٜٔخىهش ٣ـذ حُـخء حُِٔطخص حُٔٞؿٞىس ك٢ ىٓظٍٞ حالطلخى حُلخَٟ ُٖٔ حُوٞح٤ٖٗ رخالٝحَٓ ح٢َُٛ -9

 (الٕ ػيٕ ٢ٛ ٜٓيٍ حُيهَ حألًزَ)٣ـذ حٕ ال ٣ـ١َ ح١ طـ٤٤َ ك٢ َٟحثذ حالطلخى٣ش حال رٔٞحكوش ػيٕ  -10

 .٣ـذ حػخىس حُ٘ظَ ك٢ حُـٜخُ حُٔخ٢ُ ُالطلخى  -11

 ال ٣ٌٖٔ ُالطلخى حالٓظالء ػ٠ِ ٓٔظٌِخص ح١ ٝال٣ش حال رخالطلخم ٓغ حُٞال٣ش   -12

 .ُيُٝش حالطلخى٣ش حُؼَٝس حُٔؼي٤ٗش ٝحُزظ٤َُٝش حٕ طٌٕٞ ٍ -13

 .طٟٞغ هٞح٤ٖٗ حُٜـَس رخالطلخم ٓغ حُٞال٣خص  -14

 .ُٞال٣ش ػيٕ كن حالٗلٜخٍ ٖٓ حالطلخى رظ٣ٜٞض ػِؼ٢ حالػ٠خء ك٢ حُٔـِْ ح١ٌُ ٣ٔؼَ ػيٕ  -15

 حٕ ٣ٌٕٞ حُيهَ حالط٢ ٖٓ طؤؿ٤َ أ١ هٞحػي ػ٣ٌَٔش هخٛش رظِي حُٞال٣ش  -16

 .حٕ ٣ٌٕٞ ٗظخّ حُو٠خث٢ ٓٔظوال ك٢ ًَ ٝال٣ش  -17
 

٤ُٔي ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ رخ٣ـخى هٟٞ ػ٣ٌَٔش ؿ٣ٞش ٝر٣َش ٝرل٣َش ٝأ٤٘ٓش ٖٓ أر٘خء ػيٕ طٞح١ُ هٞس حُـ٤ٖ ٝهي ٓؼ٠ ح

ٝهي حٓظطخػض ٌٛٙ حُوزخثَ . حالطلخى١ حُـ٘ٞر٢ حٌُٕٔٞ ٖٓ ٍؿخٍ حُوزخثَ حُٔوظِلش  ٝطل٤ٜٔخ ٖٓ أ١ ٛـّٞ ػ٠ِ ٝال٣ش ػيٕ

 .فٌما بعد  على الجمهورٌة المستقلةحٕ طٔظ٢ُٞ 

 

بعد ذلك بالسٌطرة على الحكم وابادة القبابل المنافسة باسم الثورة واالشتراكٌة ومحاربة البرجوازٌة  وقامت كل قبٌلة

طبقة مبلك االراضً االؼنٌاء فً روسٌا )واالمبرٌالٌة والكونٌالٌة والكمبرودورٌة واالقطاع والتخلؾ وطبقة الكوالك 

 (؟؟ !!!!!واوكرانٌا 

متهم التنظٌمات الٌسارٌة فً عدن بتوجٌه من بتالً نعومكٌن الٌهودي الروسً وهذا ٌدل على جهل البدو الذٌن استخد

 The "جزٌرة العنقاء"المستشرق والذي ٌجٌد اللؽة العربٌة والذي كتب عدة كتب عن سقطرى وعن لهجاتها ولؽاتها اهمها 

Island of Phoenix   والذي كان استاذا لعبد الفتاح اسماعٌل وزمرته .

 

كلخظ ػ٠ِ أٖٓ ػ٠ِ حٕ كٌَس ح٠ٗٔخّ ػيٕ ح٠ُ حالطلخى ُْ طٌٖ ٓوزُٞش ريٕٝ ١َٝٗ رَ ٛ٘خى ١َٝٗ ٓظؼيىس ٌَُٝٛح ًِٚ ٣يٍ 

ىٍص كٌٞٓش ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ هخٗٞٗخ رٔ٘غ أر٘خء حٌُُٔ٘ٞغ حُز٣َطخ٢ٗ ح٣ٌُٖ ٌٓ٘ٞح ك٢ ػيٕ ٖٓ كن ٝحٓظوَحٍ ػيٕ ٝهي أٙ

ر٤ش حؿخىس طخٓش هَحءس ًٝظخرش ٝٛٞ أَٓ ٓظؼٌٍ ٝهي ٟٝغ ُْٜ حالٗظوخد ٝحُظ٤َٗق ُِٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ حال حًح أؿخىٝح حُِـش حُؼَ

. ك٢ ًُي حُٜيى  حٛؼذ ححٓظلخٕ

 

: 1950ساتطح أتٕاء اٌعٕٛب 

 حُل١َ٣َ ٤ٍٗٝي حُ٘ؼز٢ ٝهلطخٕ ٤ٗوخٕ حُلز٢٘ ٝح٤ُٔي حُٜخك٢ ػَٔ ٓخُْ ٝح٤ُٔي حُـل١َ ػ٢ِ ٓلٔي ح٤ُٔي ٝحؿظٔغ

حُٔل٠خٍ  ٛخُق رٖ ػزيهللا ٝح٤ُٔي ٤ًِذ ؿخْٗ ٝػ٢ِ حُؼُٞو٢ ٛخى١ حُل٢ِ٠ ٝك٤ٖٔ أكٔي ٝػزيهللا كِٔس ػزيٙ ٝأكٔي

.  ػو٤َ رٖ ػ٢ِح٤ُٔي ٝ رخ٣ًذ ٝػزيهللا ؿَؿَس حَُكٖٔ ٝػزي رخكو٤ٚ ػَٔ أكٔي ٝح٤ُٔي

 

 ,ّ 1950 حُؼَر٢ ػخّ حُـ٘ٞد أر٘خء ٍحرطش حُـ٘ٞد أر٘خء ٖٓ حُٔ٘ظوخس حُٔـٔٞػش ٌٛٙ ًٝٞٗض

 حطلخى ريٕٝ حٓظوالٍ ال :ٗؼخٍ ٍٝكؼض (ٝحُـَر٤ش ٝحُٔل٤ٔخص حَُ٘ه٤ش ػيٕ) حُـ٘ٞد أر٘خء ٌُخكش ٓٞكيس ىُٝش إلهخٓش ٝىػض

حُ٘خد حُٔؼوق حُٔظوَؽ ٖٓ ٤ًِش ( حُؼزي٢ُ )طخٓخ حُِٔطخٕ  ػ٢ِ ػزي ح٣ٌَُْ  حًٝخٕ ٣يػٜٔخ ىػْ .ػيٕ ريٕٝ حطلخى ٝال

. ك٤ٌظ٣ٍٞخ ًُٞؾ ك٢ حالٌٓ٘ي٣ٍش 

:  ٝهي كيىص حَُحرطش أٛيحكٜخ ًخُظخ٢ُ 

 .حُؼَر٤ش ٝح١ُٖٞ حُؼَر٢ حُٞحكي ح١ٌُ ٠٣ْ ؿ٤ٔغ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ًِٜخحال٣ٔخٕ رخُو٤ٓٞش  -1

 ٝكيس حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ًخٓال طلض كٌٞٓش ٝحكيس ٓٔظوِش ط٠ْ ػيٕ ٝحُٔل٤ٔخص حَُ٘ه٤ش ٝحُٔل٤ٔخص حُـَر٤ش  -2
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 حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔٔخٝحس ك٢ ًخكش حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص  -3

. ع حُٔؼ٢ ُظو٤ِٚ ح١ُٖٞ رؤًِٔٚ ٖٓ حالٓظؼٔخٍ حُوز٢ -4

: ظٍٜٞ حَُحرطش ٝٗٔٞٛخ 
ػيٕ ٝحُٔل٤ٔخص حَُ٘ه٤ش )ط٤ِٔص حَُحرطش رؤٜٗخ حُظ٘ظ٤ْ حالٍٝ ح١ٌُ ًخٕ أػ٠خإٙ ٖٓ ؿ٤ٔغ أٍؿخء حُـ٘ٞد حُؼَر٢ حُٔلظَ 

( . ٝحُـَر٤ش

. ٌٛٙ حُيػٞس روٞس  صٝٝحؿٚ"  ػيٕ ُِؼي٤ٖٗ"كع إٔ حَُحرطش ظَٜص ك٢ ٝهض حٗظيص ك٤ٚ ىػٞس ال١ٝ

 

رَٗخٓؾ حَُحرطش  

ٝهي ٛخؿٔض حَُحرطش ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ  ٝكيس حُـ٘ٞد حُؼَر٢ حُٔٔظوَ ٝٓؼخىحس ُالٓظؼٔخٍ: حٓؾ حَُحرطش كٍٞ ٓٔؤُظ٤ٖ ٛٔخ ٣يٍٝ رَٕ

اكبرها كانت فً حالٓظؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ ٝىػض ح٠ُ ٓوخٝٓظٚ ٝٗيىص رؤٟٝخع حُظـِثش ح٠ُ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ ِٓط٘ش ٤٘ٓٝوش 

ٌحكمها مستشار برٌطانً وكلها قٌة فكانت سلطنات صؽٌرة ، حضرموت سلطنة القعٌطً وسلطنة الكثٌري ، و ما البا
ك٢ ٓ٘طوش ال ٣ِ٣ي واالسم للسلطان ، واالمور الحقٌقٌة والتنفٌذٌة ال ٌمكن ان تتم اال بمستشار برٌطانً ٌتدخل فً كل شؤونها 

.  ك٢ ًَ حُـ٘ٞد حُؼَر٢  ػيى ٌٓخٜٗخ ػٖ ح٤ُِٕٔٞ آٌٗحى

. حُلٌْ ٝحٗظ٘خٍ حُـَٜ ٝحَُٝف حُوز٤ِش حُلَى٣ش ٝكَٔ حُلِد ػ٠ِ حُظوِق ٝحُظِْ ٝكٔخى  

 

  ظذ تش٠طا١ٔاظٕٛب ايفٟ اٌّرؼذدج اٌصٛساخ 

ك٢ ح١ٌُ ًخٕ ٣لٌْ ٓ٘طوش حُـَكش  ػٍٝ ٠ذ ِؽّذ تٓ ػثذاخريأص أٍٝ حٗظلخٟش ػ٣ٌَٔش ٟي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ك٢ ك٠َٓٞص 

ك٠َٓٞص ٝحٟطَص ر٣َطخ٤ٗخ ح٠ُ َٟرٜخ حُو٣ٞش ٝحٍُٜٔ٘ٞس ك٢  ٓخٗيطٚ هزخثَ حُلّّٔٞ ٝهي 1934ًُٝي ٓ٘ش ك٠َٓٞص 

أي ) 1945 حتى مارس 1939من عام  االستعمارضد  عبيد صالح بن عبدات ػْ هخّ رؼي ًُي . رخُطخثَحص كظ٠ أه٠ؼظٜخ
ٌراد الحبوب توأدت هذه الحرب باالضافة الى ما حدثته الحرب العالمٌة من اٌقاف اس( فً فترة الحرب العالمٌة الثانٌة

رة االمطار فً تلك السنٌن أدت كلها الى المجاعة المشهورة فً حضرموت والتً مات فٌها عدد كبٌر من واالطعمة مع ند
محاولة انقاذ بوما بعدها  1946 سنة منذ حمد لبرٌطانٌا انها قامت بعد الحربالسكان وخاصة من األطفال والنساء  ولكن يُي 

. ق المصابة بالمجاعة  السكان وارسال كمٌات من الطعام والحبوب الى كافة المناط
 

م ولكنها أخمدت مثل غٌرها من الثورات بواسطة 1936ضد االنجلٌز عام  في سلطنة الواحديبن رشيد بثورة وقام 
الطائرات البرٌطانٌة  

م وانتهت كالمعتاد وضربها 1938وساندتها قبائل أخرى  قبائل الحموموقامت ثورة كبٌرة فً حضرموت التً تزعمتها 
الملكً البرٌطانً  بسالح الجو 

م ضد برٌطانٌا ولكن سالح الجو الملكً البرٌطانً اخمدها 1948عام  سالم سعيد الحميري في المطهاف ثورةوقد قامت 
. بسرعة 

فً ( سلطان ٌافع السفلى)م وثورة سلطان محمد بن عٌدروس 1957وثورة الربٌزي  م1956اني عام ثورة الدمقامت ثم 
ولكن سالح الجو   وقد استمرت هذه الثورات فترة لٌست بالقصٌرةها رابطة ابناء الجنوب وساندتم 1958ابرٌل سنة  22

الملكً البرٌطانً استطاع بعد جهد جهٌد القضاء على تلك الثورات المتعددة وكلها كانت فً مناطق المحمٌات الغربٌة على 
وبعد ذلك قامت ثورات العدٌد من . قٌة  عكس الثورات السابقة التً كانت فً حضرموت والواحدي فً  المحمٌات الشر

كما قامت عدة ثورات أخرى فً . القبائل وخاصة آل بن فرٌد من العوالق والتً كانت مرتبطة برابطة ابناء الجنوب 
( .  وحزب الشعب االشتراكً )المحمٌات الغربٌة وكان بعضها تابعا لجبهة التحرٌر 

التً تتغنى بها الجبهة القومٌة قد سبقتها عشرات الثورات  1964بر أكتو 14وهذا كله ٌدل على ان ثورة ردفان فً 
المتعددة فً كافة الجنوب العربً  

ٝحُلَم حُٞك٤ي ر٤ٖ ٌٛٙ حُؼٍٞحص ٝػٍٞس ٍىكخٕ حٕ طِي حُؼٍٞحص ُْ طٌٖ ٓيػٞٓش رؤ١ ٓالف كي٣غ رَ ًخٕ حُؼٍٞح ٣وخطِٕٞ 

ٟؼش أ٣خّ ػ٠ِ حألًؼَ أٓخ ك٢ ػٍٞس ٍىكخٕ كوي ًخٗض حالِٓلش كظؤط٢ حُطخثَحص حُز٣َطخ٤ٗش كظٔلوْٜ ك٢ د سرز٘خىهْٜ حُوي٣ْ

ٝرخُظخ٢ُ ُْ طٔظطغ ر٣َطخ٤ٗخ حهٔخىٛخ ًٔخ ٛٞ ح٣َُٜٔش طؤط٢ ر٤ٌٔخص ٝحكَس ٓغ حالٓٞحٍ ٝطيػْ ٌٛٙ حُؼٍٞس رخُٔيحكغ ٝحُو٘خرَ 

. ٓؼظخى 
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. ٚع١أذٟ روش شٛسج سدفاْ ترفص١ً ف١ّا ٠أذٟ 

 

ٌؼف١فٟ ا)سج اٌشت١ضٞ ٚشٛساخ اٌؼٛاٌك ٚشٛسج اٌغٍطاْ ِؽّذ تٓ ػ١ذسٚط ِصً شٛ ػذج شٛساخ لث١ٍحٝٓخٗيص حَُحرطش 

ٟي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ٌُٖٝ ُؼيّ ٝؿٞى ٓالف كي٣غ حٓظطخػض ر٣َطخ٤ٗخ إٔ طو٢٠ ػ٠ِ (اٌؼٛرٌٟ )ٚشٛسج اٌؼٛاري  ( ا١ٌافؼٟ

ؿ٤ٖ ح١َُٜٔ ح٠ُ ح٤ُٖٔ ٝىهٍٞ حٍ 1962ح٤ُٖٔ ٓ٘ش  ل١اَ شٛسج اٌغالي فًَٟ ٌٛٙ حُلًَخص حُؼ٣ٍٞش ػ٠ِ ػٌْ ٓخ كيع رؼي 

ك٢ حُٔالف حُلي٣غ ٓٔخ حُػؾ ر٣َطخ٤ٗخ ٝؿؼِٜخ  ٓؼَ ػٍٞس ٍىكخٕ ٝحُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝؿزٜش حُظل٣ََ  ٝىػٔٚ ٖٓ كًَخص حُؼ٣ٍٞش

 .طلَ٘ ُِو٠خء ػ٠ِ ٌٛٙ حُلًَخص حُؼ٣ٍٞش 

 

:  واصدرت الرابطة عدة بٌانات وخبلصتها 

 م واالنفصالٌة والقبلٌةوشجبه لبلنقسا. اٌمان الحزب بوحدة الجنوب العربً  -1

 االٌمان بالقومٌة العربٌة والوحدة العربٌة الشاملة  -2

 العدالة االجتماعٌة  -3

مبلحظات على  هداؾ وبرامج الرابطة  

ة الجنوب العربً وازالة نظام السلطنات والمشٌخات فً دولة واحدة دومن الواضح ان الرابطة كانت تهدؾ الى وح -1

. وهو الذي ٌصدر قوانٌن وٌكون الدولة ( المجلس التشرٌعً)الذي ٌنتخب البرلمان  تكون فٌها السلطة العلٌا للشعب

.  فقط  رمزا للدولة ( المكون من السبلطٌن والشٌوخ )وٌكون مجلس الرؤساء 

 عدة العسكرٌة البرٌطانٌة فً عدن كانت تهدؾ الى ازالة االستعمار وترفض بقاء القا -2

وافقت على قٌام االتحاد ( م1965-1963)وترٌفاسكس ( م1956)تم رؼم ان برٌطانٌا قامت فً  ٌام هٌكنبو -3

الفٌدرالً للجنوب العربً اال انها اشترطت بقاء عدن تحت سٌطرتها مع وجود قاعدة عسكرٌة كبٌرة فٌها ، وجعلت 

. االتحاد تحت استشاراتها وبالتالً تحت سٌطرتها 

بحكومة عدن امرا حتمٌا  ، وهكذا قامت برٌطانٌة بالؽاء ترخٌص  لهذا كان الصدام بٌن الرابطة وحكومة برٌطانٌة المتمثلة

ومنعت السلطان علً عبد الكرٌم الذي كان ٌتفاوض . الرابطة واعتقال من بقً من رجاالتها واضطرار الباقٌن الى الهروب 

. لسلطنة وعزلته من امن العودة الى وطنه  هفً لندن مع الحكومة البرٌطانٌة على استقبلل الجنوب   ومنعت

. وهرب السلطان عبد الكرٌم ورجاالت الرابطة الى مصر التً آوت كل الحركات الثورٌة ضد برٌطانٌا  

االشتراكً واالتجاه االسبلمً وذلك ان مؤسسً  العربً جمعت الرابطة بٌن مبادئ الحركة القومٌة وحزب البعث -4

 ورشٌد الحرٌري فري والسٌد سالم عمر الصافًنجد  ن السٌد محمد علً الج: الرابطة ذوي مشارب مختلفة فمثبل 

 ٌنقومًالحركة ببٌنما تأثر قحطان الشعبً . دار العلوم كلٌة زهر وخرٌجً األ هم منذوي اتجاهات اسبلمٌة و

حركة حزب البعث العربً بتأثر شٌخان الحبشً وعلً بن عقٌل و.  (قرٌبه فٌصل الشعبًبواسطة )العرب 

لرابطة اٌضا محمد سالم علً ومحمد سالم باسندوة وكبلهما متأثر بحزب البعث ، وقد انضم الى ااالشتراكً  

.  ما عبد هللا باذٌب الذي كان عضوا فً الرابطة فقد اتخذ بعد ذلك المنهج الماركسً الشٌوعً . العربً االشتراكً 
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 االمختلفة وكونت احزابهذه الشخصٌات  توانفصل. ولهذا انقسمت الرابطة بٌن هذه االحزاب واالتجاهات المختلفة 

. جدٌدة 

ر اوكان اتجاه الناصري ٌمثل االتجاه القومً العربً وبنفس الوقت المتأثر باالشتراكٌة السوفٌتٌة وبما ان جمال عبد النص

 دى ذلك الى ظهور االتجاه القومً واالشتراكً وانحسار  (1956وخاصة بعد معركة السوٌس سنة )معبود الجماهٌر 

. وؼٌرهامً فً الرابطة االتجاه االسبل

بما ان الحركة العمالٌة فً عدن كانت تعتمد على وجود آالؾ العمال من الشمال واؼلبهم من منطقة تعز وما حولها  -5

بٌنما كانت الرابطة تهدؾ . فان هذا النقابات وقادتها جعلوا وحدة الٌمن شماال وجنوبا من  هم  هدافها بعد االستقبلل 

الجبهة "وهذا جعل الحركة الوطنٌة المتمثلة فً . عامة وال ترٌد االرتباط المباشر بالشمال الى الوحدة العربٌة ال

تحارب الرابطة وتتهمها باالنفصالٌة ومعادات " الجبهة القومٌة"و" حزب الشعب االشتراكً"و" الوطنٌة المتحدة 

 . الوحدة الٌمنٌة والتً اصبحت مطلبا شعبٌا قوٌا 

به الى هذا التٌار القوي الكاسح وان تنادي بصورة عامة بوحدة الٌمن ولكن التطبٌق وكان على الرابطة ان تنت

السٌاسً ٌختلؾ بعد ذلك فكما ان هناك كورٌا الشمالٌا وكورٌا الجنوبٌة والمانٌا الشرقٌة والمانٌا الؽربٌة بسبب 

حتى تأتً . تان فً الٌمن االختبلؾ السٌاسً واالٌدٌولجً ونظام الحكم فمن الممكن اٌضا  ن تكون هناك حكوم

.   لبلتحاد الفرصة 

وقد ادى موقؾ الرابطة من موضوع الوحدة الٌمنٌة الى معاداة الجماهٌر للرابطة وبالتالً االعتداء علٌها وعلى 

( 1967-1965)ٌستحقون القتل والسحل وهذا ما تم بالفعل فٌما بعد  ا باعتبارهم خونةهاعضاء

الى مساٌرة االتجاه العربً  الة الى مصر موقؾ الرابطة فً القاهرة واضطرارهوقد سبقت االشارة فً فصل الرح

الناصري االشتراكً  ولكنها بعد ذلك اضطرت الى ترك القاهرة والذهاب الى المملكة العربٌة السعودٌة والبقاء فٌها 

 . (ى شٌوعٌة االشتراكٌة والتً تحولت ال)الدٌمقراطٌة الشعبٌة الٌمن  بجمهورٌةمع محاولة االطاحة 

( م1960-1955)الجبهة الوطنٌة المتحدة 

والذي منع فٌه  بناء الٌمن الشمالً من  م1955ٌرتبط قٌام الجبهة الوطنٌة المتحدة بانتخابات المجلس التشرٌعً لعدن عام 

اد الٌمنً وبعض  فراد وقد تجمعت النقابات العمالٌة والجمعٌات التعاونٌة والنوادي الرٌاضٌة واالتح, المشاركة باالنتخابات 

لكن الرابطة نفسها اشتركت فً هذه االنتخابات وادى ذلك الى فشلها . الرابطة فً معارضة هذه االنتخابات ومقاطعتها 

وقحطان الشعبً وعبد الرحمن سالم باسندوة وعبد هللا باذٌب  ومحمدسالم علً  محمدوخروج عدد من اعضاءها مثل 

. ة الوحدة الٌمنٌة بكما ادى ذلك الى اتهام الرابطة لمحار. وؼٌرهم مً جرجرة ومحمد عبده نعمان الحكً

نعمان الحكٌمً وعبد هللا االصنج ومحمد سالم علً  هالجبهة الوطنٌة المتحدة عبد هللا باذٌب ومحمد عبد وكان ابرز مكونً

ومحمد سالم باسندوة  

 برز  هداؾ الجبهة الوطنٌة المتحدة  

 م ومشروعات االتحاد 1955افشال انتخابات عام  -1
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اطار فً  (عمان)مسقط صبللة ووحدة الٌمن الكبرى على اساس شعبً ٌشمل ذلك الشمال الٌمنً والجنوب الٌمنً و -2

 جمهورٌة دٌمقراطٌة مستقلة استقبلال تاما 

 .وبمبادئ الثورة العربٌة مع اتجاه واضح متبلحم بالناصرٌة  ةاالٌمان بالوحدة العربً -3

 حد اركان الجبهة القومٌة فً محاضرة  لقٌت فً نادي الشباب الثقافً فً تعز )اسماعٌل  وقد ارجع عبد الملك

م 1955اسباب ضمور الجبهة الوطنٌة المتحدة الى انها تكونت على اساس موقؾ مواجهة انتخابات ( م23/4/1965

. ولٌس على اساس نظرٌة عامة وال تنظٌم كامل 

: ن   فً عداالحركة ال مالٌة ونقابات ال م

م صدر  ول قانون فً عدن للنقابات العمالٌة والذي ٌحدد شروط  تسجٌل النقابات وسجلت اول نقابة  1942فً سنة 

. م  1952سنة 

وٌبقون لبضعة ( تعز)وٌرجع السبب لعدم وجود نقابات فً تلك الفترة الى  ن العمال ٌأتون من منطقة الحجرٌة 

ولكن تطورت االمور بعد ذلك كاألتً  . بالزراعة هناك   شهر فً عدن ثم ٌعودون الى قراهم وٌعملون

 آالف ػششج ِٓ ألوصش َ اؼراض1954ػاَ  افررػ َ ٚاٌز1952ٞػاَ  ِٕز اٌثش٠مح فٟ اٌّصافٟ تٕاء ِششٚع -1

. أٚ أوصش ػاًِ 

 ػخّ ح٣ُْٞٔ ػٖ حُـالء حطلخه٤ش ح٣ُْٞٔ ٖٓ حُؼخثي٣ٖ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ حُـ٘ٞى آالف حٓظوَ إٔ رؼي ًُٝي :اٌثٕاء ػّاي -2

 ػيى ػخى ػْ .ٝحُز٣َوش ٝحُٔؼال ٌَٓٔ هٍٞ ك٢ ُٝؼخثالطْٜ ُْٜ حُٔٔخًٖ ُز٘خء آالف ر٣َطخ٤ٗخ ّ ٝحٟطَص1954

 حُوخػيس ٢ٛ ػيٕ إٔ طٌٕٞ حُز٣َطخ٤ٗش حُلٌٞٓش ٝهٍَص .٤٘٤ًخ ٖٝٓ هزَٙ ٖٓ ٝػخثالطْٜ حُـ٘ٞى ٖٓ ًز٤َ

 ٛئالء إٔ ٗي ٝال .حأُق ػٔخ٤ٖٗ ٖٓ أًؼَ ٝػخثالطْٜ ػيى حُـ٘ٞى رِؾ ٝهي .ر٣َطخ٤ٗخ هخٍؽ ُٜخ حأل٠ُٝ حُؼ٣ٌَٔش

. ػيٕ  ك٢ حُؼٔخٍ طٞحؿيح كجخص أًؼَ حُز٘خء ػٔخٍ ًخٕ ٌُٜح .ُويٓخص ًؼ٤َس ٣لظخؿٕٞ

 

. حُؼٔخٍ ك٢ ح٤ُٔ٘خء آالف حٓظ٤ؼخد ٝطْ َٓحص ػيس ح٤ُٔ٘خء طٞٓغ ك٤غ :ا١ٌّٕاء ػّاي -3

 

حٓظويٓض  حُظ٢ حُوي٤ٓش ٝحألػٔخٍ حصؿ٤َٛخ ٖٓ حَُ٘ىٝطٞٓخّ  ُٝٞى َٝٗ( B.P)ِصً  اٌىث١شج اٌغشت١ح اٌششواخ -4

. حُؼٔخٍ آالف أ٠٣خ

 

 ٖٓ رٜخ ٣وّٞ كَس ٝأػٔخٍ حُٜـخٍ حُؼٔخٍ ٝحُٔٞظل٤ٖ ٝطٔظويّ ػيىح ًز٤َح ٖٓ :اٌّفشق ٚذعاسج اٌؽشج األػّاي -5

  .ٛـ٤َس ر٤ٌٔخص َٝٗحء ر٤غ

 

 ٖٓ حُؼالػ٤٘خص ك٢ − َٓس ٍألٝ ػيٕ ا٠ُ هيّ ػ٘يٓخ ك٢ ًظخرٚ ػيٕ اٗٚ( 1956ّ-1951)ػيٕ  كخًْ ,٤ٌٛ٘زٞطْ طّٞ ٣ٝوٍٞ

 .حَُٔٝ أٝ حإلٛخرش ػٖ حُظؼ٣ٞٞ أٝ (حُٔؼخٕ) حُظوخػي كن ٣ٌٖ ٛ٘خى حُٟٞغ ٣ٍِٓخ ُْٝ ًخٕ − حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ

 ٣ـيٝح ١َهخ إٔ حُؼٔخٍ ٝػ٠ِحال١الم  ػ٠ِ اؿخُحص أ١ ٛ٘خى طٌٖ ُْٝ. ؿيح  حُز٢٤ٔ ٝحٌُٖٔ ُِطؼخّ طٌل٢ ال طٌخى ٝحألؿٍٞ

 .ح٤ُٜق ك٢ ٝهخٛش ,حُٔـيُٝش حألَٓس ػ٠ِ ٣٘خٕٓٞ ك٤غ ٝحُٔوخ٢ٛ حُ٘ٞحٍع ٣ٌٕٔ٘ٞ ك٢ ٝأ حُوخٙ كٔخرْٜ ػ٠ِ ٌُْٜٔ٘

 .٣٘خء ًٔخ رخُؼٔخٍ ك٤ٜخ ٣ظلٌْ ٓطِوش حُؼَٔ ٛخكذ ِٓطخص ًٝخٗض

 ْٜٓ٘ ُِؼَ٘حص طظٔغ ٣ٞ١ِش (ٓو٤لش ؿٔغ) طلض ٓوخثق ٣ؼ٤ٕ٘ٞ حُٔلٖ ٖٓ حُز٠خثغ ٝطط٤ِغ ٝط٣َِ٘ حُللْ ػٔخٍ ًٝخٕ

 ٓخكَ ا٠ُ إٔ ٣ٌٛزٞح ٝػ٤ِْٜ ,حُلخؿش ه٠خء كظ٠ أٝ ُالؿظٔخٍ أٓخًٖ ٝؿٞى ٝػيّ ,ٖٓ حالُىكخّ ٝطؼخ٢ٗ ,ِٓػـش رط٣َوش
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 ٌٛٙ ا٠ُ حُْ٘ٔ ٓـ٤ذ رؼي ٣ؼٞىٕٝ حُٔٔخ٤ًٖ حُؼٔخٍ ًٝخٕ ٛئالء .ْٜٓ٘ ه٣َذ كٜٞ كٞحثـْٜ ٝه٠خء ُالؿظٔخٍ حُزلَ

 ػٌحرخطْٜ ػخٝىٝح٢ُ ٣وٕٞٓٞ ػ٘يٓخ حُلـَ ا٠ُ ٤ُ٘خٓٞح ر٢٤ٔ كَٕ ٓغ حألٍٝ ٣َٝطٕٔٞ ػ٠ِ حُٔوخثق

. ؿي٣ي ٖٓ

 

 رٔزذ حٌُٖٔ كيس أُٓش ٝحُىحىص حُٔؼ٤٘٤ش ك٢ حألكٞحٍ طلٖٔ ٣ليع ُْ( 1945ّ)حُؼخ٤ٗش  حُؼخ٤ُٔش حُلَد حٗظٜخء رؼي ٝكظ٠

 ٌُٔخٕ كخثيس أ١ إٔ ٣ويّ ىٕٝ ٓ٘ظ٤ٖ ُٔيس حُز٘خء طٔخٓخ كًَش َٗ ح١ٌُ (Town Planning Scheme)حُٔي٣٘ش  طوط٢٤ َٓ٘ٝع

كو٢   حُؼٔخٍ ٤ُْٝ ِٗٔض حُٔٞظل٤ٖ كظ٠ طظلخهْ حٌُٖٔ أُٓش ٝؿؼَ ,حُٔٔظؼَٔس

 

 رٔزؼش ُألؿٍٞ حألى٠ٗ رظلي٣ي حُلي هخٓض حُلٌٞٓش (ٍثخٓظٜخ ٝط٠ُٞ) ح٤ُٔ٘خء أٓخٗش ك٢ ُِؼَٔ ػ٘يٓخ هيٓض :٤ٌٛ٘زٞطْ ٣ٝوٍٞ

حألؿَ  ًَٓ٘خ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٝرو٤ض)ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ( 1948ّ)حألٍرؼ٤٘خص ك٢ ٛيٍ ح١ٌُ ِٗ٘خص

ريأص  ٌُٖٝ ,كو٢ ٓخػش ٨ٗ د حُؼَٔ حألٓزٞػ٤ش ٓخػخص ٝػيى حأل١لخٍ ٝحٓظويحّ ,حإلٟخك٤ش حُؼَٔ ٓخػخص ك٢ حإلٟخك٢

كُٜٞخ   هٞح٤ٖٗ إلٛيحٍ حُيٍحٓش

 

 ٗٔخء ١ز٤زش ٝكَٗخ) ٝػخثالطْٜ ْٛ كن حُظيح١ٝ ح٤ُٔ٘خء أٓخٗش ُؼٔخٍ ٣لَٝ ريأ اٗٚ ٣ٝوٍٞ .حٌُٖٔ ٌِٓ٘ش ىٍحٓش ٝريأص

 اؿخُس حُؼٔخٍ ٝحُٔٞظلٕٞ ّ أػط1954٢ ػخّ ٝرلٍِٞ .حٌُز٤َس حًَُ٘خص رؼٞ ػْ هِيط٘خ حُظوخػي ٗظخّ ٟٝٝؼ٘خ .ُِؼخثالص

 حإلَٟحرخص ٜٓ٘خ ٝريأص ح٣ُِٔي ٣طِزٕٞ ٝريأٝح ُْٜ كوٞهخ حُؼٔخٍ رؤٕ ُِظوخػي ٝٗؼَ ٗظخّ حَُحطذ ٝكَٝ ٓيكٞػش ٣ٞ٘ٓش

 .حُللْ ٖٓ حٓظويحٓٚ ريالًا  ريأ ح١ٌُ حُزظ٣ٍَٝٝض حُِ ُٔٔظٞىػخص حإلٗـ٣ِ٤ِش حإل٣َح٤ٗش ك٢ حًَُ٘ش حُؼٔخ٤ُش

 

 ؿ٠ذ أػخٍ ٓٔخ حُؼَٔ ٌٓخٕ ك٢ ُِٔالٓش حالؿظٔخػ٢ ٝأٛيٍص هٞح٤ٖٗ ٝح٠ُٔخٕ ُِؼَٔ اىحٍس رظ٣ٌٖٞ حُلٌٞٓش ٝهخٓض

 .ُِٔوخ١َ ٝحُٔٞظل٤ٖ حُؼٔخٍ طؼَٝ ٓزخ٤ْٜٗ ًخٗض ح٣ٌُٖ أُٝجي ٝهخٛش ,ٝحًَُ٘خص حُؼَٔ أٛلخد

 

٣ق كؾ ٖٓ ححُٔؼال ٝه٣َذ ك٢ حُوِٞػش حُٔليٝى ك٢ حُيهَ ١ًٝٝ ُِؼٔخٍ ٓٔخًٖ رز٘خء ٚذ١ُ٘ىٕة لاَ َ ١٩٥٦ ػخّ ٝك٢

 أٛلخدأٝ  حًَُ٘ش طوّٞ إٔ ح ٓؼظخىح أَٓ ح٤ُٔ٘خء ٝٛخٍ أٓخٗش ٓٞظل٢ ػْ حُيُٝش ٗوش ٝحرظيأٗخ رٔٞظل٢ ٓٓ٘ٔ ٖٓ ٌٓٞٗش

 (حٍُٜٔ٘ٞس)ػؼٔخٕ ح٤ُ٘ن ك٢ ٗوش ُقأ ٖٓ أًؼَ حُيحث٤ٖٔ ٝأهخٓض حُيُٝش ٝحُؼٔخٍ ُِٔٞظل٤ٖ ٓ٘خٓذ ٌٖٓ رب٣ـخى حُؼَٔ

 حُؼٔخٍ ػالهش رو٤ض ٌُٖٝ .ُِـ٤ٔغ ؿيح رخُ٘ٔزش ٓؼوُٞش رب٣ـخٍحص طئؿَ حُ٘ون ٌٛٙ حُٔٔخًٖ ًٝخٗض ػ٠ِ ح٠ُـ٢ ُظول٤ق

 كخٍٝ اٗٚ ٤ٌٛ٘زٞطْ ٣ٝوٍٞ .حُؼٔخٍ ُٜئالء طِو٢ رخالًا  ال حُؼَٔ ٝأٛلخد حًَُ٘خص أؿِذ ًٝخٗض .ٓظٞطَس حُؼَٔ ٝأٛلخد

 .ٗلٔٚ حُؼَٔ ُٜخُق حُظلي٣غ ٖٓ ؿِء ٝٛٞ رخُؼٔخٍ ٝحُٔٞظل٤ٖ ػالهظْٜ طل٤ٖٔ ٝحًَُ٘خص رؤ٤ٔٛش حُؼَٔ أٛلخد إٔ ٣لْٜ

 

. حُٔؼخٕ  ػ٠ِ رؼي حٕ حك٤َ 1956ػخّ ح٠ُ ١ٝ٘ٚ ر٣َطخ٤ٗخ ٝؿخىٍ  ٤ٌٛ٘زٞطْ ػيٕ 

 

 

: ذى٠ٛٓ اٌّؤذّش اٌؼّاٌٟ 

 

 أٝ ؿ٤زٞط٢ ا٠ُ ٝطَكَ أرٞحرٜخ ٓظولَ ٜٗخرؤ ٌِٝٓٛش ٝٛيىص حًَُ٘خص ه٣ٞش ّ ٩٘ٙٔ ػخّ ٓخٍّ ك٢ حُؼٔخٍ ػٍٞس ًخٗض

 ٝكووض ك٢ حإلَٟحرخص حٓظَٔص ٝحُ٘وخرخص حُؼٔخٍ ٌُٖٝ ,ػخ٤ِ١ٖ أٗلْٜٔ حُؼٔخٍ ٤ٓٝـي حُزِي ٤ٜٓ٘خٍ حهظٜخى ٝإٔ ,ؿ٤َٛخ

 .ُِؼٔخٍ ًز٤َس حٗظٜخٍحص

 

 ػخّ كو٢ اَٟحد ٕٔ ا٠ُ حُؼٔخ٤ُش ٝحٗول٠ض حإلَٟحرخص رخُلؼَ حألػٔخٍ هِض ّ ٩٘ٙٔ أٝحهَ ح٣ُْٞٔ ه٘خس هلَ ٝٗظ٤ـش

 اَٟحرخ ٨ٗ ا٠ُ حإلَٟحرخص ُحىص ّ ٩٘٩ٔ حألػٔخٍ ػخّ ػخىص ٝػ٘يٓخ .ّ ٩٘٧ٔ
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 ,حألٛ٘ؾ هللا ػزي حُٔـٔٞػش حألٓظخً ٌٛٙ ١الثغ ُِ٘وخرخص ًٝخٕ ػيٕ ٓئطَٔ ٝط٣ٌٖٞ ٗوخرخص ٓزغ طـٔغ ّ ٩٘ٙٔ ػخّ ٜٝٗي

 ػزيٙ ٝٓلٔي ٓٔٞح١ ٓؼ٤ي ٝٓلٔي ٤ِٓٔخٕ ه٤َِ ٝػزيٙ (ٝػزيهللا حُِٔل٢ ٓلٖٔ ٝٛخُق حُوخ٢ٟ ك٤ٖٔ ػ٢ِ) ٝحُٜ٘يحء

ح٣ٌُٖ حؿظخُظْٜ حُـزٜش ) .حُل١َٝ حُوخىٍ ٝػزي ٤ُُو٢ أكٔي ٝٓلٔي ٛخىم ٣ُٖ ٝح٤ُٔي ػزيٙ ػ٢ِ ٝٓلٔي ٓخُْ ٗؼٔخٕ

(  ك٤ٔخ رؼي حُو٤ٓٞش

 ى٢ُٝحٍ حالطلخى ا٠ُ حُؼٔخ٢ُ حُٔئطَٔ ّ ح٠ْٗ ٩٘٧ٔ ػخّ ٝك٢ .ٝحُ٘وخرخص حُٔئطَٔ ططٍٞ إٔ حُٔـٔٞػش ٌٛٙ ٝحٓظطخػض

 ..ٗلٔٚ حُؼٔخٍ كِد ٝٓغ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُؼٔخٍ ٗوخرخص ٓئطَٔ ٓغ ه٣ٞش حألٛ٘ؾ ػالهخص حألٓظخً ٝأهخّ ,حُلَس حُؼٔخٍ ُ٘وخرخص

   

بلػ عدد النقابات التً انضمت ثم  .حُؼٔخ٢ُ حُٔئطَٔ ا٠ُ ٗوخرش ٖٓ ٝح٠ٗٔض .ػيٕ ك٢ ٗوخرش ٩ٗ طٔـ٤َ طْ ّ ٩٘٩ٔ ػخّ ٝك٢

المؤتمر  من ثم استطاعت الحركة االشتراكٌة ان تضم الٌها ستة نقابات.  الؾ عضو25ثر من نقابه تضم اك32لهذا المؤتمر 

 .العمالً

 ...كل عامٌن ماٌتم انتخابه....وكانت الهٌبه العامه للمؤتمر تتكون من عضوٌن ٌمثبلن كل نقابه

-الخبز-الحرٌه)لنقاباتوكانت تحمل شعار مؤتمر ا( العامل)صدرت اول صحٌفه عمالٌه وهً صحٌفة1957وفً العام 

بانها ناطق رسمً باسم ( العامل)وتم اعتبار صحٌفة( المؤتمر العمالً)ثم جرى تؽٌٌر اسم مؤتمر النقابات الى (.....السبلم

 .....للمؤتمر العمالً

بٌن وامتد تاثٌر الحركه النقابٌه الى ا....وخبلل فترة الثوره قام المؤتمر العمالً بعشرات المظاهرات واالضرابات

 ......ولحج

وعبده خلٌل ( وهو شمالً)محمد عبده نعمان الحكٌمً : وكان من ابرز رجال المؤتمر العمالً والنقابات العمالٌة 

سلٌمان الذي تمٌٌز بقدرته على تنظٌم النقابات بصورة علمٌة دقٌقة حٌث  نه درس قوانٌن تكوٌن النقابات وشروطها 

. ذلك استفادة كبٌرة وكان ٌتمٌٌز بالهدوء وكراهٌته للظهور فً االعبلم وؼٌره و عمالها فً برٌطانٌا  وقد استفاد من

الذي صار ربٌسا للمؤتمر وعبد هللا األصنج الذي تولى  مانة المؤتمر  ( وهو شمالً من البٌضة)وعلً حسٌن قاضً 

اقامة بدن وذلك عمال الموجودٌن فً عالوقد نجح المؤتمر العمالً ونقاباته فً الحصول على كثٌر من حقوق 

. اضرابات عمالٌة متعددة واستطاعت النقابات العمالٌة ان تكون قوة ضخمة فً عدن وفً الحركة الوطنٌة 

سٌاسً فقد ادى ذلك الى تدخل السلطات البرٌطانٌة فً عدن الوبما ان النقابات العمالٌة اشتركت اٌضا فً العمل 

اٌجاد حزب سٌاسً منفصل عن الحركة العمالٌة النقابٌة وهو ولهذا اتجهت قٌادة المؤتمر العمالً الى . ضدها 

حزب الشعب االشتراكً وقد كان االستاذ عبد هللا االصنج امٌن عام المؤتمر العمالً على عبلقة قوٌة بحزب العمال 

البرٌطانً فً لندن والذي نصحه بفصل العمل النقابً عن العمل السٌاسً وبالفعل تم ذلك باٌجاد حزب الشعب 

.  الشتراكً ا

 رٌه ٚػٍٍٛا .تاإلظشاب ٌٍٕماتح اٌغّاغ لثً اإلظثاسٞ اٌرؽى١ُ لأْٛ فشض َ ١٩٦٠ فٟ أٚاخش اٌؽىِٛح أػٍٕد ٌٚٙزا

 آٔزان ٠ّىٓ اٌرؽى١ُ ظٙٛد فشٍد فئرا ,ؼى١ِٛح ذؽى١ُ ٌعٕح ػٍٝ ذؼشض ٚأْ. ذىْٛ ّػّا١ٌح  أْ ٠عة اٌمع١ح تأْ

 ِٓ ٚغ١ش٘ا اٌرشش٠ؼٟ اٌّعٍظ فٟ االٔرخاب ؼك ِصً ع١اع١ح ألغشاض اإلظشاتاخ ٚأِا ,اإلظشاب إٌٝ اٌٍعٛء

  .اٌمأْٛ تٕص تاذا ِٕؼا ِّٕٛػح فٟٙ اٌغ١اع١ح األغشاض
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 ٚاإلظاصج اٌخذِح ٔٙا٠ح ؼمٛق ٌُٙ ذؼ١ذ أظٛسُ٘ ٚأْ ٌُٙ ذعاػف ٚأْ اٌؼّاي أٚظاع ذؽغٓ أْ إٌماتاخ ٚاعرطاػد

 ٌّا ٠ض٠ذ اإلظافٟ ٚاألظش اٌؼًّ عاػاخ ٚذؽذ٠ذ ,ٚأعشذٗ فاٌّٛظ أٚ ٌٍؼاًِ ٚاٌؼالض اٌّعأٟ اٌرذاٚٞ اٌغ٠ٕٛح ٚؼك

ػٕٙا 

 

: حز  الش   اَلشتراكً 

بعد  حداث سٌاسٌة متعددة وكبٌرة ساهم فٌها المؤتمر العمالً وقد كانت هذه العوامل من الدوافع  1962الذي تكون سنة 

وانبثق فً ٌولٌو . جهة سٌاسٌة للحركة العمالٌة الربٌسٌة التً دفعت قادة المؤتمر العمالً الى تاسٌس حزب سٌاسً ٌكون وا

ومحمد سالم باسندوه حزب الشعب االشتراكً كواجهة سٌاسٌة ووطنٌة للحركة العمالٌة بقٌادة عبد هللا االصنج  1962عام 

ومحمد سالم علً عبده وؼٌرهم  

: افه دمبادئ حزب الشعب االشتراكً واه

 والشعب العربً فً الٌمن جزء من األمة العربٌة  اقلٌم الٌمن الطبٌعً جزء من الوطن العربً -1

االٌمان بأن تحرٌر اقلٌم الٌمن الطبٌعً من االستعمار والرجعٌة ووحدته على اساس دٌمقراطً اشتراكً هو السبٌل  -2

 العملً للمساهمة فً وحدة االمة العربٌة فً دولة عربٌة واحدة 

اٌٙذف 

حُٔؼ٠ِ  حإلٗٔخ٤ٗش طٔٞىٙ ػخُْ ُز٘خء حُٔؼخ٢ُ ًٔٔخٛٔش حُؼَر٢ حُٔٞح١ٖ ُوِن سحالؿظٔخػ٢ حُؼيحُش طٔٞىٙ حٗظَح٢ً ٓـظٔغ ر٘خء

ٝحٛيٍٝح ٛل٤لش ٗخ١وش رخْٓ .  حالٗظَح٤ًش ..حُٞكيس ..حُل٣َش( :حالٗظَح٢ً حُؼَر٢ حُزؼغ كِد ٗؼخٍ ٗلْ. )اٌشؼاس 

. ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝحُؼَحمحُلِد طلض ػ٘ٞحٕ حُزؼغ ، ٢ٛٝ طلَٔ ؿ٤ٔغ أٛيحف كِد حُزؼغ حُؼَر٢ حالٗظَح٢ً ح١ٌُ ٝؿي 

 :اٌؼع٠ٛح

: حُظخ٤ُش ح١َُٝ٘ ك٤ٚ إٔ طظٞحكَ ػ٠ِ ُِلِد حالٗظٔخد ١ِذ ك٢ حُلن حُطز٤ؼ٤ش ح٤ُٖٔ ك٢ ٓٞح١ٖ ٌَُ

 

 .حُيحه٢ِ ٝٗظخٓٚ ٜٝٓ٘خؿٚ حُلِد ىٓظٍٞ ٣وزَ إٔ −ٔ

حُطخثل٤ش  أٝ حإله٤ٔ٤ِش أٝ حُؼ٣َٜ٘ش رخُِ٘ػش ٣ظظخَٛ أٝ ٣ؼظوي ال −ٕ

أهَٟ  ٤ٓخ٤ٓش س٤ٛت أ١ ك٢ ٣ٌٕٞ ػ٠ٞح ال إٔ −ٖ

ػَٔٙ  ٖٓ ػَ٘س حُؼخٓ٘ش رِؾ هي ٣ٌٕٞ إٔ −ٗ

االشرشاوٟ  اٌشؼة ؼضب تشٔاِط

 ح٤ُٖٔ ٓؼَ كو٤َس ريُٝش ك٤ٌق ,حُـ٤٘ش ط٘ل٤ٌٛخ حُيٍٝ ػ٠ِ ٣ؼَٔ ١ٞرخ٣ٝش ٝه٤خ٤ُش رَحٓؾ ك٢ حُ٘ؼذ كِد رَٗخٓؾ ٣ظٔؼَ

. حُلٌْ أريح ا٠ُ ٣َٜ ُْ كِد حُ٘ؼذ إٔ :ٝػخ٤ٜٗخ  ًخٓال ط٘ل٤ٌٙ حٓظلخُش :أُٜٝخ ,ُْٝ ٣٘لٌ ٌٛح حُزَٗخٓؾ ُؼيس حٓزخد .حُـ٘ٞر٢

 

 حُللخظ ٓغ( أ١ حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ٞػ٢ )ٓؼَ حٕ طٌٕٞ ٝٓخثَ حالٗظخؽ ًِٜخ ر٤ي حُيُٝش  اٌؽضب أ٘ذافا فٟ االلرصادٝهي ٟٝغ 

.  حُٔٞؿٜش حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخٓش حُؼخٓش حُِٜٔلش ٓغ ٣ظؼخٍٝ ال ح١ٌُ رخُويٍ حُٜـ٤َس ػ٠ِ ح٤ٌُِٔخص
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حٍُِحػ٢ َٝٓحًِ أرلخع  حُظ٤ِٔق حُظؼخ٤ٗٝش حٍُِحػ٤ش ٝ ر٘ي حٍُِحػ٢ رخهخٓش حُـٔؼ٤خص حإلٗظخؽ ربه٠خع حُلِد ٤ٓوّٞ

ٝٓ٘ظوخطٜخ رخُطَم حُلي٣ؼش  حُل٤ٞح٤ٗش ٝح٤ٌُٔٔش حُؼَٝحص ٍُحػ٤ش ٝ حٓظؼٔخٍ ٝٓخثَ كي٣ؼش ك٢ حٍُِحػش ٝ حٓظـالٍ

.  ٝحٛالف حالٍح٢ٟ حُزٍٞ ٝطٞك٤َ ح٤ُٔخٙ ٍُِِحػش ُٝألٛخ٢ُ 

 

٤ٓو٤ْ حُلِد رٜ٘خػخص ٓظؼيىس كٔذ كخؿخص ح١ُٖٞ ٓؼَ ٜٓخٗغ ح٤ُٔ٘ؾ حُٔظٞكَ ٖٓ ٛ٘خػش اٌؽمً اٌصٕاػٟ ٚفٟ 

 ٜٓخٗغ اهخٓش حُِٔق ٝٓ٘ظوخطٚ ٝ ط٘ـ٤غ ٛ٘خػش حُٔٔخى ٝ اك٤خء ٝٛ٘خػش حُـِٞى ٖٓ حُؼَٝس حُل٤ٞح٤ٗش ٝىرخؿش حُوطٖ 

٤ٗش ٝحُزظ٤َُٝش ٝٓ٘ظوخطٜخ حُٔؼي حُؼَٝحص حُ٘وَ ٝحُـَحٍحص ٝ حٓظـالٍ ٝٝٓخثَ ح٤ُٔخٍحص ط٤ًَذ

 

 ١ُِٖٖٞٓ حالرظيحث٢ ح٠ُ حُـخٓؼش ٝح٣ـخى ٓوظِق حُظوٜٜخص حُٔطِٞرش  ُِـ٤ٖٔ٘ حُظؼ٤ِْ ٓـخ٤ٗش: ٚفٟ اٌؽمً اٌرؼ١ٍّٟ 

. ٝح٤ٌُِخص حُل٤٘ش حُٜ٘خػ٤ش ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ 

 

حُٔٔظٟٞ حُٜل٢ ك٢ ٓـخ٤ٗش حُؼالؽ ُـ٤ٔغ حكَحى حُ٘ؼذ ٌٝٓخكلش حالَٓحٝ حُٔظ١ٞ٘ش ٝحٍطلخع : اٌصؽٟ  اٌؽمً فٟ

  ٝحألٓٞٓش  حُطلُٞش ٍػخ٣شح١ُٖٞ ٝح٣ـخى حٍه٠ حُٔٔظ٘ل٤خص ُظوي٣ْ حُويٓخص حُٜل٤ش ٓـخٗخ ٝ 

 

 حُٔٔخٝحس ٌَُٝ ػ٠ِ هيّ حُٔـظٔغ ك٢ كَى ٌَُ حالؿظٔخػ٤ش حُويٓخص رظٞك٤َ حُيُٝش طظٌلَ:  اٌؽمً اٌؼّاٌٟ ٚاالظرّاػٟ

 .ٓٞح١ٖ ػِٔٚ ٝطٞكَ حُؼَٔ ح٣َُ٘ق ٌَُ  كٔذ ٌَُٝ ١خهظٚ كٔذ

 

ٝهي ٟٝغ كِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً طلخ٤َٛ ًؼ٤َس ك٢ ٗظخّ حُيُٝش حُٔٔظوز٤ِش  

ٝحٗظ١َ ك٢ حُ٘ظخّ حُظ٣َ٘ؼ٢ حالٗظوخد حُؼخّ ٝٛٞ كن ٌَُ ٓٞح١ٖ هي رِؾ حُؼخٖٓ ػَ٘ ُٓٞٞى ك٢ ح٤ُٖٔ حُ٘خ٢ُ حٝ حُـ٘ٞر٢ 

ؿٜخُ حُيُٝش حُظ٘ل١ٌ٤ ٣٘زغ ٖٓ حُِٔطش ، ٣ٝلن ُٚ حالٗظوخد ٝحُظ٤َٗق رخُطَم حُي٣ٔوَح٤١ش ًٔخ ٜٗض حالٗظٔش ػ٠ِ حٕ 

حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔ٘ظوزش ٝٗٚ ػ٠ِ حٓظوالٍ حُو٠خء ػٖ ِٓطش ط٣َ٘ؼ٤ش ٝػٖ ِٓطش ط٘ل٣ٌ٤ش ٝحًي َٓحٍح ػ٠ِ حُٜ٘ؾ حالٗظَح٢ً 

ٝحُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش ٝك٢ ح٤ُٔخٓش حُوخٍؿ٤ش حُظِّ رخُو٢ حُو٢ٓٞ حُؼَر٢ حالٗظَح٢ً ٝرٔوٍَحص ٓئطَٔ رخٗيٗؾ ٤ٓٝخٓش ػيّ 

ٝػيّ حُيهٍٞ ك٢ حُظلخُلخص حُؼ٣ٌَٔش ٓؼَ كِق رـيحى ( حَُأٓٔخ٤ُش)ٝحُـَر٤ش ( ح٤ُ٘ٞػ٤ش)ك٤خُ ر٤ٖ حٌُظِظ٤ٖ حَُ٘ه٤ش حالٕ

. ٝطؤ٤٣ي ٓ٘ظٔخص حُٔالّ حُؼخ٢ُٔ . كِق حُ٘خطٞ ٝؿ٤َٛخ 

 

: ٚعائً ٚأعا١ٌة ػٍّٗ

حُؼ٣ٌَٔش ٝحُليحث٤ش ٓغ  ٌُٝ٘ٚ ال ٣ٔخٗغ ك٢ هٞٝ حُٔؼخٍى٣ئٖٓ حُلِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً رخُلَ ح٤ُٔخ٢ٓ ح٢ُِٔٔ 

٣ٝـذ ػ٤ِ٘خ حٕ ال ٗظٜخٍع ك٤ٔخ ر٤٘٘خ . ٣َٟٝ حُٜيف حٍُٞٛٞ ُالٓظوالٍ رٌَ ٤ِٓٝش ٌٓٔ٘ش . حالٓظؼٔخٍ حًح حٟطَ ٌُُي 

. ٝٗٔؼ٠ ُظٞك٤ي حُـٜخص حُٔوخٝٓش ُالٓظؼٔخٍ ك٢ ١ٝ٘٘خ هيٍ حالٌٓخٕ 

 

كخٕ ٛٞ حىػخء ؿ٤َ ٛل٤ق كوي هخٓض حُؼي٣ي ٖٓ ك٢ ٍى 1963حًظٞرَ  14ُٝالىػخء حٕ حٌُلخف حُِٔٔق ُْ ٣وْ حال رؼٍٞس 

حُؼٍٞحص حُِٔٔلش ٟي ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ ٓوظِق حٍؿخء حُـ٘ٞد ٝهي هخٓض ٍحرطش حر٘خء حُـ٘ٞد رظؤ٤٣ي ٝىػْ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼٍٞحص 

ٓؼَ ػٍٞس حَُر١ِ٤ ٝحُؼٞحُن ٣ٝخكغ ٝرخًخُّ ٟي ر٣َطخ٤ٗخ ٌُٖٝ ٌٛٙ حُؼٍٞحص حهٔيص رٔزذ ػيّ ٝؿٞى ٓالف ؿ٤ي ٓغ ٌٛٙ 

.  هزخثَ ًٝخٕ ٓالف حُـ١ٞ حُز٣َطخ٢ٗ ٣و٢٠ ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼٍٞحص ك٢ ٜٓيٛخ حٍ

 

ٌُٖٝ ٌٛٙ . ًٔخ هخّ كِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً رظؤ٤٣ي ػٍٞحص هزخثَ ٣خكغ ٝحَُٔحه٘ش ٝحُيٓخ٢ٗ ٝأٍ ك٣َي ٝرخػِد ٝؿ٤َْٛ 

 . حُؼٍٞحص ًخٗض ٓليٝىس ُؼيّ ٝؿٞى ىػْ ػ١ٌَٔ ُٜخ 

 

ٍُٞٛٞ ح٠ُ حالٓظوالٍ ػٖ حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ُؼيٕ ٝحُـ٘ٞد ٝحهخٓش ىُٝش ٝهي ًخٗض ٤ٓخٓش كِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً ٝح

. ٓٔظوِش طظلي ٓغ حُيُٝش ح٤٘ٔ٤ُش ك٢ حُ٘ٔخٍ 
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ّ 1968ّ  ٝحٕ ًُي ٤ٓظْ ك٢ ٣٘خ٣َ 1966ٝرٔخ حٕ ر٣َطخ٤ٗخ هي حػِ٘ض ػِٜٓخ ػ٠ِ حػطخء حُـ٘ٞد حٓظوالُٚ ٌٓ٘ ػخّ 

، كال ػ٣ٌَٔش ٟؤش ك٢ ػيٕ ٝحػطخء حُـ٘ٞد حٓظوالُٚ حٌُخَٓ ٝحػِ٘ض طو٤ِٜخ ػٖ ٤ٓخٓظٜخ حُٔخروش ك٢ ح٣ـخى هخػيس 

. ٣ٞؿي ٓزٍَ الٓظَٔحٍ هظَ حُـ٘ٞى ٝحُٔٞظل٤ٖ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ك٢ ػيٕ ٝحُـ٘ٞد حال ك٢ أ٤ٟن حُليٝى 

 

ٌُٜٝ٘خ ك٢ حُٞحهغ  ٝحالؿظ٤خالص ٝهي حهظِلض ٤ٓخٓش حُـزٜش حُو٤ٓٞش ك٢ ٌٛٙ حُ٘وطش ٝحٓظَٔص ك٤ٔخ ٠ٔٔ٣ حٌُلخف حُِٔٔق

ٓغ حُو٤خىس حُز٣َطخ٤ٗش ػ٠ِ طِْٔ حُلٌْ ٝرخُظخ٢ُ ٜٗلض حُو٤خىس حُز٣َطخ٤ٗش ح٠ُزخ١ ك٢ ؿ٤ٖ حالطلخى حُـ٘ٞر٢ حٕ  حطلوض

.  ٣ِظلوٞح رخُـزٜش حُو٤ٓٞش 

رظٞك٤ي ؿٜٞى ؿ٤ٔغ حُٔ٘خ٤ِٟٖ ٝحالكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش طلض ٠ٔٔٓ ( كِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً)ؿزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش  حىصٕٝ

والذي انضم الٌها السٌد عبد القوي مكاوي الذي تولى رباسة الوزارة فً عدن (FLOSY) المحتلجنوب الٌمن  طل٣ََؿزٜش 

الى القاهرة حٌث انضم الى هذه الجبهة كما انضم الٌها ثم سافر لفترة محدودة واختلؾ فٌها مع االنجلٌز اختبلفا شدٌدا 
كما تم فً تعز . ناء الجنوب لبلنضمام الٌها سلطان احمد الفضلً وبعض السبلطٌن وتقدمت المباحثات مع رابطة ابال

واعلن ذلك من  FLOSYالى جبهة تحرٌر الجنوب الٌمنً  NLFانضمام مجموعة صؽٌرة من الجبهة القومٌة للتحرٌر
   .رادٌو تعز بعد ان قامت السلطات المصرٌة بهذه الجهود 

 

االشرشاوٟ   اٌشؼة ؼضب إٔعاصاخ
حإلَٟحرخص ٝحُٔظخَٛحص ٟي حالٓظؼٔخٍ حالٓز٣َخ٢ُ  ا٠ُ ّ 1962 ٓ٘ش ٣ٞ٤ُٞ ٖٕ ٣ّٞ حُـٔخ٤َٛ ٣وٞى إٔ حٓظطخع -1

 ؟ !! (ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ)

 ( حُٔل٤ٔخص )ٗخٍى ك٢ حٌُلخف حُِٔٔق ٟي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ك٢ حُٔ٘خ١ن ح٣َُل٤ش  -2

ريٍٝ  ًٔخ هخّحُٔـخالص حُي٤ُٝش ٝٓ٘ظٔش حالْٓ حُٔظليس ٝحُـخٓؼش حُؼَر٤ش هخّ ػزي هللا حالٛ٘ؾ رخُيٍٝ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢  -3

 .ٗلٜٔخ ٓغ حُٜلخكش حُز٣َطخ٤ٗش ٝكِد حُؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ  حؿ٤ي ك٢ ر٣َطخ٢ٗ

 حُ٘ٔخٍ أر٘خء ٖٓ حُٔظطٞػ٤ٖ آالف ٝأٍَٓ( ّ 1962ٓزظٔزَ  26 )ىػْ ػٍٞس حُٔالٍ ك٢ حُـِء حُ٘ٔخ٢ُ ك٢ ح٤ُٖٔ -4

 حُؼٍٞس  ػٖ ُِيكخع ٝأر٘خء حُـ٘ٞد (ػيٕ ك٢ حُٔو٤ٔ٤ٖ)

ه٤ِلش ٖٝٓ ٍٝحثٚ ػزي هللا ػزي هللا طْٜ ك٤ٜخ ه٤ِلش أُ حُظ٢ ( ه٘زِش حُٔطخٍ) ٌْٓط٣َلخ حُٔخ٢ٓ حُٔ٘يٝد حؿظ٤خٍ ٓلخُٝش -5

ْٜٝٓ٘ حُو٘ز١َ حُ٘خٛي  ٝرؼٞ حُٜ٘ٞى حُٔظ٤ٜٖٔػظوَ ه٤ِلش ٝرؼٞ ٝهي أُ . حالٛ٘ؾ ٝٓلٔي ٓخُْ رخٓ٘يٝس 

٣ٍطخ٢ٗ ه٤ٔض حُٔلخًٔش ١ِذ حُوخ٢ٟ حُذأ، ُٝٔخ ٝهخٛش حُو٘ز١ٌَُٖٝ طْ ط٣َٜذ حُٜ٘ٞى هخٍؽ ح١ُٖٞ  حألٓخ٢ٓ

ٓظط٤غ حُلٌْ ػ٠ِ ٛئالء ريٕٝ حػزخص أهخٍؽ ح١ُٖٞ ، كوخٍ ال  حْٜٗ كَٝأحُؼخىٍ ٓٔظَ ط٘خٍُِ حُٜ٘ٞى ٝه٤َ ُٚ 

ه٤ِلش ٝٛٞ ك٢ ػزي هللا ٝكيػض حٗظوخرخص ط٣َ٘ؼ٤ش ٝىهِٜخ ه٤ِلش . ٛلخرٚ ٍٖٛ حالػظوخٍ أٝرو٢ ه٤ِلش ٝرؼٞ 

ح ُحٍ ٣َُٝ حُٔٔظؼَٔحص ػيٕ ١ِذ ٖٓ ٝػ٘يّ. ٛٞحص كخ١ِن َٓحكٚ ًزَ ػيى ٖٓ حألأحُٔـٖ ٝكَٜ ػ٠ِ 

كَكٞ ط٣َلخٌْٓ ًُي . ٍُٝحء َُ ح٣ٜزق ٍث٤ْهي ٗٚ حٕ ٣وخرَ ه٤ِلش ٣ِْٝٔ ػ٤ِٚ أل (حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ) ط٣َلخٌْٓ

كطِذ ح٣َُُٞ . ه٤ِلش كخٍٝ حؿظ٤خُٚ ٝهظَ رخُلؼَ كخٍٓٚ حُوخٙ ٝٛي٣وٚ ح١ٌُ ٠ٍٓ ٗلٔٚ ػ٤ِٚ ٤ُ٘وٌٙ  ألٕٝر٘يس 

ٌُٖٝ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ ػيٕ أ٣يص حٕ ٣ٌٕٞ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ح٤ُٔي  .ٓظوخٍ رخُلؼَٖٓ ط٣َلخٌْٓ حٕ ٣ٔظو٤َ ٝح

ى ط٤َٗلٚ ٓؼظْ أػ٠خء ١ٝهي أ. ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ ٝح١ٌُ كَٜ ػ٠ِ حًَُِٔ حُؼخ٢ٗ ك٢ حٗظوخرخص حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ 

 .ػخٓخ كو٢  28َٓ حُٔـِْ حُظ٘ئ٣ؼ٢ رخػظزخٍٙ حًزَ ٓ٘خ ٝهزَس ٖٓ حُ٘خد ه٤ِلش ػزي هللا ه٤ِلش حُزخُؾ ٖٓ حُغ

 

 ٚصاسج ص٠ٓ تا٘اسْٚ 

 

ّ رؼي حُٞكخس حُٔلخؿؤس ٤ُِٔي كٖٔ ر٢ٓٞ٤ ك٢ ُ٘يٕ رٔزذ ًرلش ٛي٣ٍش ٝح١ٌُ 1963ػ٘يٓخ ط٠ُٞ ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ حُُٞحٍس 

ًخٕ أٍٝ ٖٓ ط٠ُٞ حُُٞحٍس ك٢ ػيٕ ، ٝهق ح٤ُٔي ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ ر٘يس ٟي ٓوططخص ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حالطلخى حُـ٘ٞد 
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حى ِٓطخص ًخك٤ش ُؼيٕ ٝح٣ـخى هٞحص ػ٣ٌَٔش ٝأ٤٘ٓش ُلٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُوزخثَ حَُ٘ٓش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُؼَر٢ ٓطخُزخ رخ٣ؾ

 .حُٔل٤ٔخص حًح حٓظيػض ح٠ٍَُٝس ًُي ، ٝحػطخء ػيٕ كن حالٗلٜخٍ ٖٓ حالطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢

ٕ ٌِٗض ػوزش ُٝٔخ ًخٗض ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ َٓكِش ٓظويٓش ك٢ َٓ٘ٝع حطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢ كبٕ ٓؼخٍٟش ٣ُٖ رخٛخٍٝ   

 .ِٓػـش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُٔوط٢ ٝهخٛش حٗٚ حػِٖ حٕ ػيٕ ال طِظِّ رٞؿٞى حُوخػيس حُز٣َطخ٤ٗش 

 

ٝهي ًخٗض ٤ٓخٓش ر٣َطخ٤ٗخ ٌٓ٘ ريح٣ش حُو٤ٔٔ٘خص ٢ٛ حهخٓش هخػيس ػ٣ٌَٔش ٟؤش ك٢ ػيٕ ٝهخٛش رؼي هَٝؿٜخ    

ك٢ ػيٕ حُظ٢ حٛزلض حًزَ هخػي ر٣َطخ٤ٗش ٖٓ ه٘خس ح٣ُْٞٔ ٝهَٝؿٜخ ٖٓ هزَٙ ٤٘٤ًٝخ ٝطـٔؼض ٌٛٙ حُوٞحص ًِٜخ 

 .هخٍؽ حٌُِٔٔش حُٔظليس

ًٝخٗض ر٣َطخ٤ٗخ ط١ٞ٘ حٕ طـؼَ ػيٕ هخػيس ٣ٝٞٗش أ٠٣خ ًُٝي طلض كٌْ كٌٞٓش حُٔلخكظ٤ٖ ٌُٖٝ كٌٞٓش ر٣َطخ٤ٗخ    

كَ حُٔلخكظش ٝحؿٜض حُٓش حهظٜخى٣ش ٗي٣يس ًٔخ ٝحؿٜض ٟـ١ٞخ ٖٓ حُٞال٣خص حُٔظليس حال٤ٌ٣َٓش حُظ٢ حٍحىص حٕ ص

 .ٝأىص حالٗظوخرخص ح٠ُ ٓو١ٞ كِد حُٔلخكظ٤ٖ ٝحٗظٜخٍ كِد حُؼٔخٍ رو٤خى ٣ِٖٝٔ. ٓلِٜخ ك٢ حَُ٘م حال٢ٓٝ

ٝهي هٍَص كٌٞٓش حُؼٔخٍ حُـي٣يس حُظو٢ِ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُوي٣ٔش ك٢ ػيٕ ٝٓ٘طوش حَُ٘م حال٢ٓٝ ٌُٜٝح طوِض ػٖ كٌَس    

ٜٗخ طٞحؿٚ ٓؼخٍٟش حُٞال٣خص حُٔظليس حال٤ٌ٣َٓش ٗلٜٔخ ٝرٔخ حٕ حهخٓش هخػيس ًز٤َس ك٢ ػيٕ الٕ ًِلظٜخ حُٔخ٤ُش ٟؤش ًٔخ ح

ر٣َطخ٤ٗخ هي ٟؼلض رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش كؼ٤ِٜخ حٕ طظو٠ِ ػٖ رؼٞ ٌٓخٓزٜخ ك٢ حُو٤ِؾ حُؼَر٢ ُِٞال٣خص حُٔظليس 

 .حال٤ٌ٣َٓش حُظ٢ حٛزلض حػظْ ٝحهٟٞ ىٍٝ حُؼخُْ

ُٞال٣خص حُٔظليس ٝحٕ طظؼخٕٝ ٓؼٜخ ك٢ حٓظـالٍ ػَٝحص حَُ٘م حال٢ٓٝ ٝػ٠ِ ر٣َطخ٤ٗخ حٕ طلْٜ حٜٗخ ٓظٌٕٞ طخرؼش ٍ     

ٝحُؼَحم ٝح٣ٌُٞض ٝحالٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس ٝػٔخٕ ٝحٜٗخ ُٖ طٌٕٞ حُٞك٤يس ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ رَ ( حُ٘خٙ)ٝرخٌُحص ح٣َحٕ 

طٞحؿٚ حالطلخى حُٔٞك٤ظ٢ ٝحٌُظِش ػ٤ِٜخ حٕ طِْٔ حَُح٣ش ُِٞال٣خص حُٔظليس حُٔٔظؼيس رخٓخ٤١ِٜخ ٝهٞطٜخ حُؼ٣ٌَٔش حُـزخٍس حٕ 

ح٤ُ٘ٞػ٤ش ، ٝحٕ ٣ٌٕٞ ُز٣َطخ٤ٗخ ىٍٝ ٓليٝى ك٢ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُـي٣يس ٝرخُلؼَ ؿ٤َ ٍث٤ْ حٍُُٞحء حُـي٣ي ٣ِٖٝٔ ٤ٓخٓظٚ 

ك٢ حَُ٘م حال٢ٓٝ ٝطؼخٕٝ طؼخٝٗخ طخٓخ ٓغ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝطولق ٖٓ حُٔئ٤ُخص حُٔخ٤ُش رخهخٓش ىُٝش حطلخى حُـ٘ٞد 

 .١ ًخٗض طؼٜيص رٜخ ُٜئالء حُٔال٤١ٖ ٝؿ٤َْٛحُؼَر٢ ٝحُض

 

ٝرٔخ حٕ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ُِظل٣ََ ًخٗض ٓٔظؼيس الٓظالّ حُلٌْ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ٝإٔ طظ٘خٍُ ػٖ ؿ٤ٔغ حالُظِحٓخص      

حُز٣َطخ٤ٗش حُٔخ٤ُش ٌُٜٙ حُيُٝش ٝحُظ٢ طويٍ رؤًؼَ ٖٓ ٓظ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ حٓظ٢٘٤َُ ٝحُظ٢ ًخٗض ٝػيص رٜخ ُلٌٞٓش حطلخى 

ُـ٘ٞد حُؼَر٢ ، ًٔخ حٕ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ُِظل٣ََ ًخٗض ػ٠ِ ػالهش ؿ٤َ ؿ٤يس ٓغ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ك٢ طِي حُلظَس ، ٝٛٞ ح

أَٓ ْٜٓ ُز٣َطخ٤ٗخ ٝرخُظخ٢ُ حٓظطخػض ر٣َطخ٤ٗخ حٕ طظلن ٓغ هخىس حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٢ٌُ طظِْٔ حُلٌْ ك٢ ػيٕ ٝحُـ٘ٞد 

 FLOSYكْ حُٞهض ػِٔض ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ َٟد ؿزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش حُؼَر٢ ىٕٝ حٕ طظٌِق ح١ حػزخء ٓخ٤ُش ، ٝك٢ ٕ

ٝرخُلؼَ حٓظطخػض حٕ طو٘غ ٟزخ١ حُـ٤ٖ حُـ٘ٞر٢ رخال٠ٗٔخّ ح٠ُ . حُظ٢ ًخٗض طظزغ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ػيٝ ر٣َطخ٤ٗخ حُِيٝى

ػيح ػيٕ ُٝلؾ  حُـزٜش حُو٤ٓٞش ِٝٓٔض ر٣َطخ٤ٗخ ًَ ٓ٘خ١ن حُـ٘ٞد ح٠ُ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ىٕٝ ح١الم ٍٛخٛش ٝحكيس ٓخ

ٌٌٝٛح طٔض ٓؼًَش ٤ٍٛزش ُِو٠خء ػ٠ِ ؿزٜش طل٣ََ ( FLOSY)ٝحُظ٢ طًَِص ك٤ٜخ هٞحص ؿزٜش طل٣ََ ؿ٘ٞد ح٤ُٖٔ 

 .ؿ٘ٞد ح٤ُٖٔ ريػْ ًخَٓ ٖٓ ؿ٤ٖ حطلخى ؿ٘ٞد حُؼَر٢ رٞحٓطش ر٣َطخ٤ٗخ

 

حطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ُِٝلن حٕ ر٣َطخ٤ٗخ كخُٝض حٕ طـي كال ُٔؼ٠ال ص حُلٌْ ك٢ حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ٝٝؿيص حٕ كٌٞٓش 

ٟؼ٤لش ٝٓظٌِلٜخ ٓزخُؾ ١خثِش ؿيح ٍٝرٔخ ط٠ل٤ش حُؼي٣ي ٖٓ ؿ٘ٞىٛخ ًٔخ حٕ ٌٛٙ حُٔـٔٞػخص ٖٓ حُٔال٤١ٖ ًخٗٞح ٓوظِل٤ٖ 

ًٔخ حٕ ٍحرطش حر٘خء حُـ٘ٞد هي ٟؼلض ُْٝ طؼي هخىٍس ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُ٘خٍع ك٢ .  ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝك٤ٔخ ر٤ٖ كٌٞٓش ػيٕ

م ٝهي ػَٟض كٌٞٓش ٣ِٖٝٔ حُؼٔخ٤ُش ػ٠ِ ػزي هللا حالٛ٘ؾ حٕ ٣ظ٠ُٞ حُلٌْ ٝهي حهز٢َٗ رٌُي ػيٕ حٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘خ١

ػٖ ػيٕ حٕ ( Shades of Amber)ك٢ ؿيس رؼي حٕ ًًَُص ُٚ إٔ ط٣َلخٌْٓ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ حُز٣َطخ٢ٗ ًًَ ك٢ ًظخرٚ 

حٗٚ طْ ًُي رخُلؼَ ٝحٗٚ هخرَ ٍث٤ْ كٌٞٓش حُؼٔخٍ ػَٟض ػ٠ِ حألٛ٘ؾ ط٢ُٞ حُلٌْ كؤهز٢َٗ حالٓظخً ػزي هللا حألٛ٘ؾ 

كٔذ هُٞٚ  –حٍُُٞحء ٣ِٖٝٔ ر٘لٔٚ ح١ٌُ ػَٝ ػ٤ِٚ ًُي ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٔظطغ حٕ ٣وزَ ٌٛح حُؼَٝ حُـ٤ي الٕ ػزي حُ٘خَٛ 

 .ٌُٜٝح حػظٌٍ ػٖ ط٢ُٞ حُُٞحٍس. ٤ٓـ٠ذ ٖٓ ٌٛح حالؿَحء ُٖٝ ٣ظٞح٠ٗ ػٖ حؿظ٤خُٚ –
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حُـزٜش حُو٤ٓٞش ُِظل٣ََ ٝط٤ِٜٔٔخ حُلٌْ ك٢ ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢ ًٝخٕ ٌُُي ٌُٜٝح ُْ ٣ٌٖ حٓخّ ر٣َطخ٤ٗخ ٟٓٞ حالطلخم ٓغ 

 :  حالؿَحء ٤ِٓحص ػي٣يس رخُ٘ٔزش ُز٣َطخ٤ٗخ 

 (ٝطزِؾ ٓظ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ حٓظ٢٘٤َُ )طظ٘خٍُ حُـزٜش ػٖ ح١ حُظِحٓخص ر٣َطخ٤ٗش ٓخ٤ُش ُِلٌٞٓش حُـي٣يس  -1
حُظ٢ طٌِق حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُـ٤ٜ٘خص ٝحٌُؼ٤َ ٖٓ طوِٚ ر٣َطخ٤ٗخ ٖٓ حػزخء حُوخػيس حُؼ٣ٌَٔش ح٠ُؤش ك٢ ػيٕ ٝ -2

 حالػزخء حُؼ٣ٌَٔش ٝحُٔخ٤ُش 
طؼِْ ر٣َطخ٤ٗخ حٕ حُـزٜش حُو٤ٓٞش رخؿ٘لظٜخ حُٔوظِلش ٖٓ ه٤ٓٞش ٓظطَكش ح٠ُ ٤ٗٞػ٤ش ٍحى٣ٌخ٤ُش ٓظيهَ ٓغ  -3

الهَ ٓـٔٞػخص هز٤ِش ؿخِٛش ٝٗزٚ ح٤ٓش ك٢ ٗظلخٟخص ٓظؼيىس ىحهَ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٤ٓٝوظَ ًَ ك٣َن حُل٣َن ح

. ٤ٓٝ٘٘ـِٕٞ رٌرق رؼ٠ْٜ رؼ٠خ ٝطـؼَ حُلٌْ ك٢ ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢ حٓٞء ٓؼخٍ ُِلٌْ ح٢٘١ُٞ حالٗظَح٢ً حُِٔػّٞ

ٌٝٛح ٓخ طْ رخُلؼَ هالٍ حٌُٔحرق حُظ٢ هخٓض رٜخ حُـزٜش حُو٤ٓٞش رؼي حٓظالٜٓخ حُلٌْ ك٢ حُـ٘ٞد ح٢٘ٔ٤ُ ٝحُظ٢ ُْ 

ٗؼذ حُـ٘ٞد ٣لَ ٜٓ٘خ حًح حٓظطخع ًُي رؼي حٗظ٘خٍ  طٌظِق رؤٕ طٌٕٞ أٓٞء ىُٝش ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٓٔخ ؿؼَ

حٌُٔحرق ٝحُٔلَ ٝحُوظَ ٝحُظـ٣ٞغ ُِ٘ؼذ حُـ٘ٞر٢ ح٤ٌُٖٔٔ ًٔخ هخٓض رلَٝد ٓظؼيىس ٓغ حُ٘ٔخٍ ح٢٘ٔ٤ُ حُظ٢ 

 .ىػض ُِٞكيس ٓؼٚ
 

 

 NLFتكوٌن الجبهة القومٌة للتحرٌر 

 حُو٤٤ٖٓٞ ٛلٞكٜخ كًَش ك٢ ٟٔض ّ ٝهي٩ٕٙٔ  أؿٔطْ ك٢ حُٔلظَ ح٢٘ٔ٤ُ حُـ٘ٞد ُظل٣ََ حُو٤ٓٞش حُـزٜش طٌِ٘ض

 ٠ُِزخ١ ٝحُـ٘ٞى ح١َُٔ ح٤٘١ُٞش  ٝحُظ٤ٌَ٘ حُـزٜش حُٔلظَ ٝ ح٤ُٖٔ ُـ٘ٞد حُؼ٣ٍٞش حُ٘خ٣َٛش ٝ حُٔ٘ظٔش حُـزٜش حُؼَد ٝ

 حَُٜٔس ٗزخد ٓ٘ظٔش ر٤ٜ٘خ ، ٖٓ’ٓ٘ظٔخص أهَٟ رخُـزٜش ٝحُظلوض.  حُوزخثَ ٝط٤ٌَ٘ ح٤ُخكؼ٤ش حإلٛالف حألكَحٍ ٝؿزٜش

 هلطخٕ :ْٛ ٌٛح حُظ٘ظ٤ْ، إلهخٓش ػ٠ٞحٔٔ ٖٓ ُـ٘ش طٌِ٘ض ٝهي  حُٔلظَ ح٤ُٖٔ ُِ٘زخد ك٢ ؿ٘ٞد حُؼ٣ٍٞش حُطالثغ ٝٓ٘ظٔش

 حُيهْ ٝرو٤ض أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ ٝٓلٔي ػ٢ِ ػخرض حُٜٞٓخط٢ ٝ ػ٢ِ ٝٓلٔي .حُٔـؼ٢ِ حُٔوخف ٝػزيهللا ٗخَٛ حُ٘ؼز٢ ٝ

 كِد ٖٓ) حُوخ٢ٟ ك٤ٖٔ ٝػ٤يٍّٝ .حُٜالك٢ ٓلٔي حٌُخ٢ُٓ ٝػزيهللا ٓلٔي ٝػ٢ِ حُؼُٞو٢  ػزيهللا ٢٤ِٓ  ٝأكٔي

 (.ٓؼْٜ هالكٚ رؼي حالٗظَح٢ً حُ٘ؼذ

ػ٘ظَ ٝٓخُْ ٍر٤ّغ ػ٢ِ ٝٛئالء ْٛ هخىس  ٝػ٢ِ ٝػ٢ِ ٓخُْ حُز٤ٞ ٗخَٛ آٔخػ٤َ ٝػ٢ِ حُلظخف ػزي ٝؿٞى ػيّ الكع

 .حُـزٜش حُو٤ٓٞش ك٤ٔخ رؼي 

 .ح٤ُٖٔ ك٢ ٝىسحُٔٞؽ ح٣َُٜٔش ٝحُوٞحص حُٔالٍ رٔٞحكوش حُـزٜش ط٣ٌٖٞ ٝطْ

 

 :  1963اكتوبر  14و ورة ردفان  NLFص ود الجبهة القومٌة للتحرٌر 

 

م ودعمتها مصر بارسال جٌشها لمواجهة القوات الملكٌة التً كانت 1962سبتمبر  26وقامت ثورة السبلل ضد األبمة فً 
 .تحاربها

 Shades of)س حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ك٢ ًظخرٚ ط٣َلخٌْٓ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ حُز٣َطخ٢ٗ ٝكخًْ ػيٕ ٝٛخٗغ َٓ٘ٝع ىٍٝ ٣وٍٞ
Amber  ٙ215) ": ْا٢ُّ ٤ٗن هز٤ِش هط٤ذ ؿخُذ  روزخثِٜخ ٝؿخء ٓلٌٞٓش أٜٗخ ح٤ٔٓخ اال ٠ُِخُغ طخرؼش أٜٗخ إٔ ٍىكخٕ ٍؿ

  .٣َُٝح ٣ٌٕٞ ح١ٌُ ٣َٟ إٔ ٖٓ كوٚ إٔ ُزُٞس ٝحر٘ٚ ر٤َِ رٖ ٍحؿق رٖ

 

 ٌٛح إٔ أػَف ٝأٗخ. رخُطخثَحص ٗئىرٚ إٔ حألٖٓ حُؼ٢ًُٞ ٣َُٝٝ ١حُِلؾ حُيكخع ٣َُٝ ٝهخٛش حٍُُٞحء ػ٘ي حَُأ١ ًٝخٕ" 

)  حُؼخُْ رؤًِٔٚ ػ٤ِ٘خ ٓظؼ٤َ حُـ٣ٞش حُـخٍحص ٌُٖٝ. حُٔظَٔىس رَٔػش حُوز٤ِش ٌٛٙ حُ٘ٞحك٢ ٤ٓٝو٠غ ؿ٤ٔغ ٖٓ ًِلش أهَ

 ٣ظلَى إٔ أهظَف  :ءٍُُِٞح ٝهِض  .(حإلػالّ حُز٣َطخ٤ٗش  ٝأؿِٜس حُز٣َطخ٢ٗ حُؼٔخٍ ٝكِد حُٔظليس ٝحألْٓ ٝح٤ُٖٔ َٜٓ
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 ٤ٓيكغ ا٠ُ ٟلخ٣خ ٌٝٛح ٤ٓئى١ ٌٛح إ: ه٣ٞخ ٝحٟلخ  ٍىْٛ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ًٝخٕ حُٔ٘خس ٖٓ ٓيػٞٓخ رلَهش حالطلخى١ حُـ٤ٖ

حُٔ٘طوش ،  ك٢ ٝحُز٣َطخ٢ٗ حالطلخى١ حُـ٤ٖ ػ٠ِ حٗظٜخٍ إٔ ٌٛح ٝحُوخَٛس ٛ٘ؼخء ٝٓظٍٜٞ حُظؼّ٘ض ٖٓ ٣ِٓي ا٠ُ حُوزخثَ

 حُز٣َطخ٢ٗ ح٢ٌُِٔ حُط٤َحٕ رخٓظويحّ حُؼخ٢ُٔ ٝح٤ُٜخؽ حإلػال٤ٓش كٔالصحٍ هخٍ إ ط٣َلخٌْٓ ٌُٖٝ

 ؿٜش ، ًَ ٖٓ ػ٤ِ٘خ طٜ٘خٍ ٝحُ٘ظخثْ حَُؿخّ رٔززٌْ ك٢ ٓٔؼظ٘خ ٗلٖ :حٍُُٞحء كَىَّ . ر٣َطخ٤ٗخ ٓٔؼش اٟؼخف ا٠ُ ٤ٓئى١

 ٝٓلٔي حُل٢ِ٠ ٍكغ ًٔخ ٗلؼَ إٔ ٝربٌٓخٗ٘خ طؤ٤٣يًْ ك٢ ٓٔظَٕٔٝ ٓغ ٌٛح حُز٣َطخ٤ٗش ، ٝٗلٖ حُٜلخكش ٖٓ كظ٠

 .ؿٜٚ ًَ ٖٓ حُٔي٣ق ُ٘خ ٣ٌٝخٍ ٍٝؿخٍ حُؼٍٞس ، حُٔوخٝٓش أرطخٍ ا٠ُ ٓ٘ظلٍٞ ك٤غ حُ٘خَٛ ػزي ا٠ُ ٝٗلَ ػ٤يٍّٝ حرٖ

 ىػٞس حإلػالّ هٍَ حُز٣َطخ٤ٗش حُٜلخكش طٜخؿٔٚ ال ٝكظ٠  .حُز١َ رخُٜـّٞ هخّ رٞؿٜش ٗظَْٛ اهَحٍٙ ٓغ ط٣َلخٌْٓ ٌُٖٝ

 ٝكيع . ر٣َش حٗظوخٍ ٝٝٓخثَ ٤ٌِٛٞرظَ حُٔؼًَش ١ٝخثَس ٤ٓيحٕ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ٓخثَٝ ًَ ُْٜ ٤ٛٝؤ ُِل٠ٍٞ حُز٣َطخ٢ٗ

 ٝأٛزلض ٍىكخٕ  ..أٗلْٜٔ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٖٓ أػيحى ٝؿَف ٝهُظَ ١خُض حُٔؼخٍى إ اً .حُلٔزخٕ ك٢ ٣ٌٖ ُْ ٓخ ُٚ رخُ٘ٔزش

 ..حُلَٔ ٍىكخٕ ًثخد ػٖ حُز٣َطخ٤ٗش حُٜلخكش ٝطليػض  .ُٔخٕ ًَ ػ٠ِ

 ٖٓ حُؼي٣ي كويحٕ رؼي حُز٣َطخ٢ٗ حُـٞ الٓظويحّ ٓالف حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝحٟطَ  .٢ٓء َٓىٝى ًحص ُؼ٣ٌَٔشح حُلِٔش ٝأٛزلض

 .ًحطٜخ ر٣َطخ٤ٗخ ٝك٢ حإلػال٤ٓش حُؼخ٤ُٔش ٝحُؤخٍس ح٠ُلخ٣خ

 

 ٖٓ ري ال ػ٠ِ حُوَٟ ك٢ ٓ٘طوظٚ ٝحكظِض حكيٟ حُوَٟ رخُلؼَ ًٝخٕ أؿخٍص ح٣َُٜٔش حُوٞحص رؤٕ ر٤لخٕ ٣َٗق ٝحٗظ٠ٌ

 ٝحٗٔلزض حُوٞحص ح٣َُٜٔش ط٣َلخٌْٓ ، ٝحكن طَىى ٝرؼي  .حُز٣َطخ٤ٗش ح٤ٌُِٔش حُـ٣ٞش ٖٓ حُوٞحص ؿ٣ٞش رـخٍحص ٣ٜخػَ حَُى

 .   حُو٣َش ٖٓ
 
ّ كوي ىػٔظٜخ حُوٞحص ح٣َُٜٔش ح٠ُؤش حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٤ُٖٔ ، 1963حًظٞرَ  14ٝحٓظَٔص ػٍٞس ٍىكخٕ حُظ٢ هخٓض  ك٢  

ع حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش حٕ طو٢٠ ػ٤ِٜخ رٔزذ حُيػْ حُٔٔظَٔ ٖٓ حُوٞحص ح٣َُٜٔش ٝٓيطْٜ رخُٔالف حُلي٣غ ٌُٜٝح ُْ طٔظ٢

ٝحٗظَ٘ص ٌٛٙ حُؼٍٞس ٝحٛزلض ٍِٓح ٌُِلخف حُِٔٔق ٟي ر٣َطخ٤ٗخ ٝحػظَف حالػالّ . ٌُٜٙ حُؼٍٞس رخُٔالف ٝحَُؿخٍ ٝحُٔخٍ

ُزُٞس ك٢ حكيٟ حُٔؼخٍى ٝحٓظٜ٘ي ؿخُذ رٖ ٍحؿق ( Red Wolves of Radfan)حُز٣َطخ٢ٗ رخٌُثخد حُلَٔ ك٢ ٍىكخٕ 

ٝهخّ حر٘ٚ ر٤َِ رو٤خىس حُؼٍٞس حُظ٢ حٓظطخػض حٕ ط٘ظَ٘ ح٠ُ حُٔ٘خ١ن حالهَٟ ك٢ حُـ٘ٞد ، ٓٔخ ؿؼَ ر٣َطخ٤ٗخ طظلخٝٝ ٓغ 

حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝهخٛش رؼي حٕ ٓخءص حُؼالهش ر٤ٖ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝكٌٞٓش ػزي حُ٘خَٛ ٝحُـ٤ٖ ح١َُٜٔ ك٢ ح٤ُٖٔ ٌٝٛٙ 

ص ر٣َطخ٤ٗخ طظلخْٛ ٓغ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝطلّغ حُـ٤ٖ حُ٘ظخ٢ٓ الطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢ رؤٕ ٠٘٣ْ ح٠ُ حْٛ حُ٘وخ١ حُظ٢ ؿؼَ

 .حُـزٜش حُو٤ٓٞش

 

نها تتوافق مع توجهاتها وجدت   مصر لجبهة تحرٌر جنوب الٌمن المحتل وحدها وذلك ألنوقد توجه الدعم المصري 
  .، بٌنما كانت الجبهة القومٌة تختلؾ معها فً عدة نقاط جوهرٌة السٌاسٌة

وعلى عدم  مصر صت على عدم قطع عبلقتها معؼٌر  نها حر القاهرة و خذت الجبهة القومٌة للتحرٌر تبتعد قلٌبلً عن
 .مهاجمتها

ودعم  ي الخارج حٌث تمتع خصمها بشهرة واسعةؾ الجبهة القومٌة للتحرٌرة  دى تبدل التحالفات إلى إضعاؾ وضعًوقد 
  .الحكومة المصرٌة

بعد ان قامت بالتفاهم مع الحكومة  الجبهة القومٌة للتحرٌر  ن تعوض هذه الخسارة بتقوٌة وضعها فً الداخل واستطاعت
 1956البرٌطانٌة التً كانت تحقد على نظام عبد الناصر الذي سبب لها هزٌمة السوٌس المشهورة فً العدوان الثبلثً سنة 

( ربٌس الوالٌات المتحدة )عندما وقفت الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً ضد برٌطانٌا وطلب الربٌس اٌزن هاور 
من برٌطانٌا وفرنسا واسرابٌل االنسحاب الفوري من (  مٌن عام الحزب الشٌوعً فً االتحاد السوفٌتً )رجنٌؾ والربٌس ب
    .قناة السوٌس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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االتحادي باتفاق مع السلطات  فً التؽلؽل فً الحركة النقابٌة وفً الجٌشالجبهة القومٌة ، نجحت 1965ومنذ عام 
لناصر المستمرة وبانحٌاز جبهة التحرٌر التام الى مصر وانصٌاعها ألوامر البرٌطانٌة التً ضاقت ذرعا بتدخبلت عبد ا

 .وتوجٌهات عبد الناصر ، بٌنما كانت الجبهة القومٌة على خبلؾ مع عبد الناصر

 

 FLOSYظثٙح اٌرؽش٠ش اٌٛغ١ٕح  ٌعٕٛب ا١ٌّٓ 

 

 حُ٘ؼذ كِد ُػ٤ْ حالٗيٓخؽ هشٝػ٢ َٜٝٓ ٝح٤ُٖٔ ٝٝهغ حُؼَر٤ش حُـخٓؼش رٔزخًٍش ّ ٩ٙٙٔ ػخّ طؼِ ٓي٣٘ش طٌٞٗض ك٢

ًُي  حُـزٜش حُو٤ٓٞش ك٢ ح٤ُٔخ١ٍ حالطـخٙ حُٔال٢ٓ ٍٝكٞ أكٔي ػ٢ِ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ك٢ ٝحُو٤خى١ حُزخٍُ حألٛ٘ؾ ػزيهللا

 .حالطلخم

  

 حُو٤٤ٖٓٞ كًَش ك٢ ٣ًَِٕٓٞ هخىس ٢ٍٔٓ رخًٍٚ حؿظٔخع ك٢ ّ ٩ٙٙٔ (آد) أؿٔطْ ك٢ ٤ٍٔٓش ٛلش حالٗيٓخؽ ٝحطوٌ

 أكٔي ٤ٓق :ٖٓ  FLOSYحُٔلظَ ح٤ُٖٔ ؿ٘ٞد طل٣ََ ؿزٜش حالٗظَح٢ً ، ٝطٌٞٗض ُ٘ؼذح ٝكِد حُؼَد

  .حُو٤ٓٞش حُـزٜش ػٖ حُلظخف آٔخػ٤َ ٝػزي حُٔـؼ٢ِ ٣ُٖ،ػزيهللا ٓوزَ ، ٓخُْ حُٔال٢ٓ ، ١ٚ أكٔي ح٠ُخُؼ٢ ، ػ٢ِ

ك٤ٖٔ  رٖ ٝؿؼزَ حُل٢ِ٠ ٓيأف ٝحُِٔطخٗخٕ ػز٤ي ٝػزيهللا ٓخُْ رخٓ٘يٝٙ ٝٓلٔي حألٛ٘ؾ ػزيهللا :حُظل٣ََ ٓ٘ظٔش ٝػٖ

 .ٌٓخ١ٝ أ٤ٓ٘خ ػخٓخ ُِـزٜش ٝػ٤ٖ ػزيحُو١ٞ .حُؼ٢ُُٞ

 

ٝهي ًخٕ ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ هي حٛطيّ ٓغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ حُز٣َطخ٢ٗ ك٢ ػيٕ رؼي ط٤ُٞٚ ٜٓ٘ذ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ًُٝي 

 .1965ّرؼي حٓظوخُش ح٤ُٔي ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ ٖٓ حُُٞحٍس ٓ٘ش 

ٗي٣يح ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ ًٔخ ٍكٞ حٕ ٣ي٣ٖ حؿظ٤خٍ حُٔٔظَ ط٘خٍُِ ٍث٤ْ  ٌُٖٝ ح٤ُٔي ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ ًخٕ

حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٝحُوخ٢ٟ حُٔخرن ك٢ ٓلٌٔش ػيٕ ، ٌٝٛح ًِٚ حىٟ ح٠ُ حهخُش ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ ح١ٌُ ًٛذ ح٠ُ حُوخَٛس 

ُٝحىص حالٟطَحرخص  FLOSYُـ٘ٞد ح٢٘ٔ٤ُ ٝح١ٌُ حٓظوزِظٚ حٓظوزخال كخكال ، ٝؿؼِظٚ أ٤ٓ٘خ ػخٓخ ُـزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش ٍ

 .ك٢ ػيٕ روَٝؽ ح٤ُٔي ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ ح٠ُ َٜٓ

 

 اٌعثٙح اٌم١ِٛح ذؼأٟ اٌرّضق ٚتش٠طا١ٔا ذغأذ٘ا  

 ح١ٌُ حُٔٞك٤٤ظ٢ حالطلخى ىػْ ٝكويٝح كظ٠ ..حُ٘ي٣ي ٝٗوٚ حألٓٞحٍ  حُظِٔم ٖٓ طؼخ٢ٗ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ًخٗض ًُي هالٍ ٝك٢

ٌُٜٝح حٟطَ رؼٞ هخىس حُوزخثَ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح . رخُٔخٍ ٝحُٔالف ٣ٔيْٛ ٣ٌٖ ُْ  حُ٘خَٛ، ٝرخُظخ٢ُ ريع ٓغ ػالهظٚ ط١ٞيص

٣وخطِٕٞ ٓغ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ح٠ُ طًَٜخ ٝحال٠ٗٔخّ ح٠ُ ؿزٜش حُظل٣ََ حُظ٢ ًخٗض طئ٣يٛخ حُوخَٛس ٝطٔيٛخ رخُٔخٍ ٝحَُؿخٍ 

 .ٝحُٔالف ٖٝٓ ٛئالء ر٤َِ رٖ ؿخُذ رٖ ٍحؿق رٖ ُزُٞس

 

 حُظَٝف ٌٛٙ ك٢ حُ٘ؼز٢ هلطخٕ ا ٕ  :(61-60حؿظ٤خٍ ر٣َطخ٤ٗخ ُؼيٕ ٝحُـ٘ٞد حُؼَر٢ ، ٙ )حُؼٞر٢ِ ك٢ ًظخرٚ  ٣ٝوٍٞ

 حُؼ٣ٌَٔش حُوخػيس ػ٠ِ ٍكغ ر٣َطخ٤ٗخ ػِّ ر٣ِ٤ي حٍُِٞى أػِٖ حألػ٘خء طِي حُٔل٤ٔخص ، ٝك٢ أٝ ػيٕ حُؼٞىس ا٠ُ ١ِذ ح٤ُٔجش

 .ٍث٤ْ ٣ِٖٝٔ ػيٕ ٝحًي ًُي ٍث٤ْ ٍُٝحء ر٣َطخ٤ٗخ حُؼٔخ٢ُ حٍ ٖٓ

 

 ػ٢ِ ح٤ُٔي حُؼٔخ٢ُ حُٔئطَٔ ٍث٤ْ حُؼٔخ٢ُ رٞحٓطش حُٔئطَٔ ٝػ٠ِ حُ٘ؼز٤ش حَُٔحًِ ًخكش ػ٠ِ حُظل٣ََ ؿزٜش ٤ٓٝطَص

 .ر٣ِخٍطٚ رخطلخم ٓغ ر٣َطخ٤ٗخ هخّ إٔ رؼي حُلظخف حٓٔخػ٤َ حؿظ٤خُٚ ػزي هٍَ ٌُٜٝح  .هخ٢ٟ ك٤ٖٔ

 

 حُوخثي) رخػِد ػ٢ِ ح٤ُ٘ن ٢ُ ًًَ ٝهي .هظ٤ال حُلظخف ػزي أٍىحٙ ُظٞى٣ؼٚ هَؽ ٝػ٘يٓخ .هخ٢ٟ ك٤ٖٔ ػ٢ِ ٝحٓظوزِٚ

  (.حُلظخف آٔخػ٤َ ػزي ٍؿخٍ ٖٓ (١ٞكَ ػزخّ ٓخُْ أكٔي ٛٞ هخ٢ٟ ك٤ٖٔ هظَ ػ٢ِ ح١ٌُ حٕ( حُظل٣ََ ُـزٜش حُؼ١ٌَٔ
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 حُلظخف ػزيٝ حُِط٤ق حُ٘ؼز٢ ػزي ٝك٤َٜ حُ٘ؼز٢ رولطخٕ كؼال حالطٜخٍ ٝطْ ( : "المذكور اعبله)وٌقول العوبلً فً كتابه 

 .حُٜٔخُق ٝطزخىٍ حُظؼخٕٝ ػ٠ِ حُوخثْ "حُـي٣ي حَُٔ٘ٝع اُن ٝهزِٞح ..ح٠ُخُؼ٢ ٤ٓٝق آٔخػ٤َ

 

 حُوخَٛس ٝكٌٞٓش ٛ٘ؼخء كٌٞٓش أٝهلض رؼي إٔ« طظلٌي أهٌص هي حُ٘ؼز٤ش هخػيطٚ إٔ ٖٓ حُ٘ؼز٢ ٓلٔي هلطخٕ ٌٗخ ٝهي

 ػٔخ٤ٖٗ ٓزِؾ حُؼخثالص ُظِي ر٣َطخ٤ٗخ ىكؼض ٝريٕٝ ط٣ٞٔق ٝكؼال. اؿخػظٜخ ٣ـذ ٛ٘خى ػخثالص ٝإٔ ..ُٚ حُٔخ٤ُش ٓٔخػيطٜخ

 ُٝٝىص ر٣َطخ٤ٗخ حُـزٜش كويٛخ حُظ٢ حُِٔطش رؼٞ ٣ٔظَى ٝأهٌ ٓـِٔٚ أػ٠خء ٓغ ُٝػٜخ هلطخٕ  آظ٢٘٤َُ ، ؿ٤٘ٚ أُق

 .حُظل٣ََ ؿزٜش ٍؿخٍ ا٠ُ حُوظخٍ ٣ظلٍٞ ر١َ٘ إٔ ػيٕ ك٢ حُؼ٣ٌَٔش حُوخػيس ٖٓ حُالُّ ٝحُؼظخى رخألِٓلش حُو٤ٓٞش

 

 ٓغ حُظلخْٛ ٣لخٍٝ ٌٛح حالطـخٙ ، ًٝخٕ ٟي ًخٕ( حُٔخ٢ٓ حُـي٣ي  حُٔ٘يٝد) طَٗزٍٞ  ٣ٍظ٘خٍى ح٤َُٔ إٔ حُؼٞر٢ِ ٣ٝوٍٞ

ٝاػالٕ  حُظل٣ََ ُـزٜش حُِٔطش ط٤ِْٔ ر١َ٘ اال حُظلخْٛ ٍك٠خ رٌخكش حُٔزَ ، ٌُٜٝ٘ٔخ ٌٓخ١ٝ حُو١ٞ ٝػزي حألٛ٘ؾ ػزيهللا

 ٓخ رٌَ٘ حُٔال٤١ٖ اىهخٍ طوظَف ًٝخٗض ر٣َطخ٤ٗخ .ُِـ٣ٍٜٞٔش ٍث٤ْ أٍٝ ًخ١ّٝ حُو١ٞ ػزي ٣ٌٕٞ ٝإٔ حُٔ٘طوش حٓظوالٍ

 حالطلخى ٝؿزٜش كٌٞٓش ٖٓ ٍُٝحء طَ٘ٔ ػ٠٣َش حثظالك٤ش كٌٞٓش ه٤خّ ػ٠ِ ٝحكوض ر٣َطخ٤ٗخ حُِٔطش ، ًٔخ ك٢ ٓليٝى ُٝٞ

 .أ٠٣خ ًُي ٍكٞ حٌُٔخ١ٝ ٌُٖٝ ..حُ٘ؼز٢ ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحَُحرطش حُظل٣ََ

 

  ُٔٔظ٘خٍٙ حُوٌٍس حُٜٔٔش حُٔخ٢ٓ ٌٛٙ طَٗزٍٞ حُٔ٘يٝد ٝطَى  .٤ِٓٝظٜخ ٓظٔظؼَٔ أٜٗخ حُز٣َطخ٤ٗش حُٔوخرَحص ٍأص ٌُُٝي

٣ٍظ٘ٔٞٗي،  ح٤ٌَُُٗٞٞ ٝٓؼٚ ٢ٗء، أ١ ػَٔ ػٖ ٣ظٍٞع ال ٍؿَ ٝٛٞ أٗط٢ٗٞ أٍٗٞٝص( ػيٕ ك٢ حُٔوخرَحص ٍث٤ْ)

 .حُٔ٘طوش ك٢ حُز٣َطخ٤ٗش حُؼ٣ٌَٔش حالٓظوزخٍحص ٍث٤ْ

 ؿزٜش إٔ ٣لخٍد ر١َ٘ حٌُخَٓ حُيػْ ػ٤ِٚ ٝػَٝ رٚ حطَٜ ٌٛح ٣ٍظ٘ٔٞٗي إٔ ػـَٝٓش رٖ ٓلٔي ح٤ُ٘ن ٝأهز٢َٗ 

 .حُؼَٝ حَُحرطش ٌٛح هخىس ٍكٞ ٝهي .رٌُي حَُحرطش هخىس ٣وزَ ال ٝإٔ حُظل٣ََ

 

 ؿٜٞىٛخ طًَِ رَ ػيٕ ، ك٢ أ١ ٓٞح١ٖ ر٣َطخ٢ٗ حؿظ٤خٍ ك٢ ح٥ٕ رؼي حُو٤ٓٞش حُـزٜش ط٘ظَى ال إٔ ػ٠ِ حالطلخم ًٝخٕ

 .ٍٗيٛخ ا٠ُ حُـزٜش طؼٞى كظ٠ حُظل٣ََ ؿزٜش ٝحإلٍٛخر٤٤ٖ ك٢ حألػ٠خء ط٤خٍحؽ ػ٠ِ

 

 حُـزٜش إٔ ٗي ٝال  .حُـخٗز٤ٖ ٝٓو٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُوظ٠ِ ٤ٓٞ٣خ ر٤ٖ !!ر٣َطخ٤ٗخ ٖٓ رظير٤َ حُـزٜظ٤ٖ ر٤ٖ حُؼ٤٘ق حُوظخٍ ٝريأ

 ٓخُْ ٝأهخٍرٜخ ٓؼَ ح٤ُ٘ن حُظل٣ًََٞحىٍؿزٜش  ٖٓ حألًزَ حُؼيى ٢ٛٝ حُظ٢ هخٓض رخؿظ٤خٍ حُزخىثش ، ٢ٛ ًخٗض حُو٤ٓٞش

 .حُوظَ  ٤ٜٗزٚ كٌخٕ رخٓ٘يٝٙ ، ُٔلٔي ٓخُْ حر٘ظٚ ُٝؽ ٌُٝ٘ٚ ٝٝى٣ؼخ ٓٔخُٔخ ٍؿال ًخٕ ح١ٌُ حُؼٔٞى١

 

 فٟ وراتٗ شٙادذٟ ٌٍراس٠خ حٌُٔخ١ٝ ًالّ كٔذاٌم١ِٛح  اٌعثٙح لثً ِٓ اٌّىاٚٞ أٚالد اغر١اي
 

ٝٗلض حُـزٜش حُو٤ٓٞش ًُي  ٩ّٙٔ كزَح٣َ ٨ٕ ك٢ ػش ؿالٍ ٝػخىٍ ٤َٔٓٝحُـزٜش حُو٤ٓٞش ىرَص حؿظ٤خٍ حٝالىٙ حُؼال ٚلاي أْ

ٝهي حىٟ ًُي ح٠ُ حُى٣خى حُؼيحء ر٤ٖ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝؿزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش ح٠ُ حٕ ِٝٛض ح٠ُ حُلَد حٌُخِٓش ر٤ٖ . حالطٜخّ

 .حُل٣َو٤ٖ

 

 اٌعثٙر١ٓ ت١ٓ اٌصذع سأب ِؽاٚالخ
 

 ٝأٛيٍص حُؼَر٤ش حُـخٓؼش طيهِض( :  ٝٓخ رؼيٛخ  47ٜٗخىط٢ ُِظخ٣ٍن ٙ )رٚ ٣ٝوٍٞ حالٓظخً ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ ك٢ ًظخ

 إ ٓئطَٔ حُوخَٛس ، اال ٩ٙ٧ّٔ أًظٞرَ ك٢ ػوي ػْ. حُوٟٞ ح٤٘١ُٞش ًخكش ٖٓ ٌٓٞٗش حُـ٘ٞد كٌٞٓش كٌْ طظ٠ُٞ رؤٕ ٗيحءٛخ

 حُز٣َش هٞحطْٜ ًخكش كخٓظويٓٞح (حُظل٣ََ ٝؿزٜش حُـزٜش حُو٤ٓٞش) حُل٣َو٤ٖ ر٤ٖ حُلَد اًًخء ك٢ ِٜٓلظْٜ ٍأٝح حإلٗـ٤ِِ

 كٍَطٜخ حُظ٢ حُز٣َطخ٢ٗ حُٔ٘خ١ن حُط٤َحٕ ٓالف ٓوخطالص ٝهٜلض  .ًلظْٜ ُظَؿ٤ق حُو٤ٓٞش ػ٘خَٛ حُـزٜش ُويٓش ٝحُـ٣ٞش

 .حُظل٣ََك٢ حُٜز٤لش ُٝلؾ ؿزٜش
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 ٓ٘ظًَش ٤ٛخؿش ٝطٔض حُٔزخكؼخص ، ك٢ ؿٔخٍ ػزيحُ٘خَٛ حَُث٤ْ رَػخ٣ش حُوخَٛس ك٢ حُـزٜظخٕ حٓظَٔص كوي ًُي ٍٝؿْ

 :ٓالٓلٜخ أرَُ ُِلٌْ

 حُٔـِْ ٍثخٓش ٝطٌٕٞ حُظل٣ََ، ؿزٜش ٝح٥هَ ٖٓ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٖٓ أكيٛٔخ ػ٣ٞ٠ٖ ٠٣ْ ٍثخٓش ٓـِْ ط٤ٌَ٘ −ٔ

 .(حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ ػزي ٍٝث٤ٔٚ) حُظل٣ََ ُـزٜش

 حُـزٜش ٖٓ ٝح٥هَ حُظل٣ََ ؿزٜش ٖٓ حٍُُٞحء أكيٛٔخ َُث٤ْ ٗخثز٤ٖ ٓغ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٖٓ ػ٠ٞ رَثخٓش كٌٞٓش −ٕ

 .حُظل٣ََ ؿزٜش ٖٓ حُيكخع ٣َُٝٝ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٖٓ ٣َُٝ حألٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ حطُّلن ًٔخ .حُو٤ٓٞش

  ..رؼي ك٤ٔخ ػخٓش ػ٠ِ إٔ طـ١َ حٗظوخرخص −ٖ

 

 .حُـِٔش ٝحٗل٠ض حُوالف حُىحى ٤ٓلخٝٝ ر٣َطخ٤ٗخ ح١ٌُ حُٞكي ط٤ٌَ٘ ٟٓٞٞع ا٠ُ ِٝٛ٘خ ػ٘يٓخ حٌُٔخ١ٝ ٣ٝوٍٞ

 

 ظاتشٞ ٠زوش االٚاِش اٌثش٠طا١ٔح ٌعثاغ ظ١ش االذؽاد ٌالٔعّاَ ٌٍعثٙح اٌم١ِٛح ِٚغاػذذٙا ػثذ هللا اي

 

إٔ ر٣َطخ٤ٗخ ىكؼض ٓخثظ٢ " ٝٓخ رؼيٛخ  110: حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ك٢ ٓ٘ٞحص حُ٘يس ٙ " ٣وٍٞ ػزي هللا حُـخر١َ ك٢ ًظخرٚ 

ُِٓٔض ُِؼو٤ي ك٤ٖٔ ػؼٔخٕ ػ٘خٍ ٤َُٜكٜخ ك٢ ٓ٘طوش ر٤لخٕ ك٤غ طظْ ًٍِ ًظ٤زش ٖٓ ؿ٤ٖ حُـ٘ٞد حُؼَر٢ طلض أُق ِٖٗ 

 .ه٤خىطٚ ٤ُظلٍٞ ٝالثْٜ ح٠ُ حُـزٜش حُو٤ٓٞش

 ٝىكؼض حالىحٍس حُز٣َطخ٤ٗش ٓخثظ٢ أُق ِٖٗ ُِٔويّ ٓخُْ حُوط٤ز٢ ُلٔخد ٓ٘طوظ٢ ح٠ُخُغ ٍٝىكخٕ ،

 ٝٓخثظ٢ حُق ِٖٗ ِٓٔض ُِٔويّ ٜٓي١ ػ٤ٖ٘ ُلٔخد ٓ٘طوش ػظن ٜٝٗخد ٝحُٜؼ٤ي،

 ىّ ٓلٔي أكٔي رِؼ٤ي ُلٔخد ٓ٘طوش ُلؾ ٝحُل٢ِ٠،ٝٓخثظ٢ أُق ِٖٗ ِٓٔض ُِٔن

ِٝٓٔض ٓظٔخثش حُق ِٖٗ ُؼالػش ٖٓ ًزخٍ ح٠ُزخ١ حالٖٓ ْٛ ػزي حُٜخى١ ٜٗخد ٝٛخُق ٓزؼش ٝٛي٣ن ٌُٔذ ٝالء ر٤ُْٞ 

 .ٝال٣ش ػيٕ ١َٗٝش حالطلخى ُلٔخد حُـزٜش حُو٤ٓٞش

حُؼو٤ي ك٤ٖٔ ػؼٔخٕ ػ٘خٍ ٝحَُحثي ٓلٔي : ّ ٖٝٓ أْٛ حُ٘و٤ٜخص ك٢ حُـ٤ٖ ػالػش ٟزخ١ ح٠ٗٔٞح ح٠ُ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝٙ

 . أكٔي ح٤ُٔخ١ٍ ٝحُٔويّ أكٔي ٓلٔي رِؼ٤ي

حٗظ٠ٜ ًالّ " ٝهي هخّ ٛئالء حُؼالػش ريػْ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ىحهَ ؿ٤ٖ حالطلخى حُـ٘ٞر٢ ٝأ٣يٝح هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ٝكٌٞٓظٚ 

 .حُـخر١َ

 

 

 اٌم١ِٛح ٌٍعثٙح اٌعٕٛب تش٠طا١ٔا ذغ١ٍُ
 

 ك٢ حُٔ٘طوش، حالٓظؼٔخٍ حكظؼِٜخ حُظ٢ حُي٣ٞٓش حالٗظزخًخص كيػض 1967ّػوخى ٓئطَٔ حُوخَٛس ك٢ أًظٞرَ حُظخ٢ُ الٕ ح٤ُّٞ ٝك٢

 ك٢ حُٔ٘خ١ن ُظ٤ِْٔ رلِٔش ٌٓؼلش (ىح١) حُـَ٘حٍ حُز٣َطخ٢ٗ ه٤خىس طلض حُـ٤ٖ ٝهخّ .حُٔلخٟٝخص حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٝهطؼض

 .ك٢ حُظخ٣ٍن ٓؼ٤َ ُٚ ٣ٔزن َٓٔك٤خ ُْ ٍٟ طٔخهطخحألم طِٞ حُٞحكيس حُٞال٣خص حُو٤ٓٞش ٝطٔخهطض ُِـزٜش حُـ٘ٞد

 

 رخُٔل٤ٔخص ٠ٔٔ٣ ًخٕ ٓخ ؿ٤ٔغ حُٟٔٞٞع إٔ ٌٛح ػٖ ًظزض حُظ٢ ٝحُؼَر٤ش حُز٣َطخ٤ٗش حُٜٔخىٍ ؿ٤ٔغ أؿٔؼض ٝهي 

 رز٠ؼش ًُي هزَ حالطلخى أٍؿخء ؿ٤ٔغ ٖٓ حٗٔلزض ًِٜخ حُز٣َطخ٤ٗش أٓزٞػ٤ٖ ، ٝإٔ حُوٞحص ٖٓ أهَ ك٢ آوخ١ٜخ طْ حُـَر٤ش

 حالطلخى١ ًٝخٕ حُـ٤ٖ ..طًٌَ ٓوخٝٓش أ١ ىٕٝ أٓزٞع ٖٓ أهَ ك٢ ٝحَُٜٔس ُِـزٜش حُو٤ٓٞش ك٠َٓٞص ط٤ِْٔ َٛ ٝطْإٔ

 .حُـَر٤ش ٠ٔٔ٣ حُٔل٤ٔخص ًخٕ ٓخ ك٢ حُو٤ٓٞش ُِـزٜش حُظ٤ِْٔ أٍٓٞ ط٤َٜٔ ٣ظ٠ُٞ

 

 تش٠طا١ٔا تأٚاِش اٌم١ِٛح اٌعثٙح إٌٝ ٠ٕعُ االذؽادٞ اٌع١ش
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 حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٝؿٜض ٗٞكٔزَ ٩ ٣ّٞ حُو٤ٓٞش ٝك٢ حُـزٜش حالطلخى١ ٤ٍٔٓخ ٝالىس ُـ٤ٖح أػِٖ ّ ٩ٙ٧ٔ ٗٞكٔزَ ٧ ٝك٢

 .حُـ٘ٞد كٌْ ُظ٤ِْٔ ٓؼٜخ رٜخ ٝحُظلخٝٝ ُالػظَحف ر٣َطخ٤ٗخ ك٤ٚ طيػٞ ٗيحء

 

 ؿزٜش أٝ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٖٓ أ١ حٓظالّ ٖٓ إٔ حُٔظليس ُألْٓ حُظخرؼش حُوخٛش حُِـ٘ش كٌٍص ّ ٩ٙ٧ٔ ٗٞكٔزَ ٕٓ ٝك٢

 .ٓيَٓس أ٤ِٛش ٝكَد ٝه٤ٔش ػٞحهذ ا٠ُ رٔلَىٛخ ٤ٓئى١ حُـ٘ٞد ك٢ حُلٌْ ٣ٍَحُظق

 

 ربػالٕ ٗٞكٔزَ ٖٓ ك٢ ٝحٗظٜض ٩ٙ٧ّٔ ٗٞكٔزَ ٕٔ ك٢ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ ؿ٤٘ق ك٢ حُٔلخٟٝخص ر٣َطخ٤ٗخ ريأص ٝرخُلؼَ

 .ح٢٘ٔ٤ُ حُـ٘ٞد حٓظوالٍ

 

حُٔـٕٞ  ؿ٘ي٣خ ٝحكيح ٝحٓظألص طلوي إٔ ىٕٝ ٓالّد حُوخػيس ٖٓ حُؼو٤ِش ٓؼيحطٜخ ؿ٤ٔغ طٔلذ إٔ ر٣َطخ٤ٗخ ٝحٓظطخػض

 .رخُٔؼظو٤ِٖ ٖٓ ؿزٜش حُظل٣ََ حُٔ٘خٝثش ُِـزٜش حُو٤ٓٞش

 

 حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ طظلن ُْ ر٣َطخ٤ٗخحٕ ( :  169:حُؼَر٢ ٙ  ٝحُـ٘ٞد ُؼيٕ ر٣َطخ٤ٗخ حؿظ٤خٍ)ًظخرٚ  ك٢ حُؼٞر٢ِ ٣ٝوٍٞ

. ٌٝٓخ١ٝ حألٛ٘ؾ ػزيهللا ٓغ حُظلخْٛ ػ٠ِ حُؼٔخٍ كٌٞٓش هيّٝ ٌٓ٘ هي كخُٝض ك٢ٜ حأل١َحف ، ًخكش ٓغ كِ٘ض إٔ رؼي اال

 ؿ٤َح ٝحألٛ٘ؾ ، ٌُٜٝ٘ٔخ ا٤ُٚ حٌُٔخ١ٝ ٝىػ٢ ّ ٩ٙ٘ٔ ى٣ٔٔزَ ُ٘يٕ ك٢  ك٢ حُـ٘ٞد ػٖ ىٓظ١ٍٞ ٓئطَٔ ػوي ٝطوٍَ

 ..حُوخَٛس ػ٠ِ َٓح إٔ رؼي ٓٞهلٜٔخ

 

 ػٖ حُٔال٤١ٖ ٣ظو٠ِ ٝإٔ ٣ٍٜٞٓشؽ ا٠ُ ىُٝش حُـ٘ٞد طظلٍٞ رؤٕ ٣و٢٠ ؿي٣ي ىٓظٍٞ ٟٝغ ّ ٩ٙٔ (كزَح٣َ)ٝك٢

 ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـي٣يس ،  ٍث٤ٔخ حُٜز٢ِ٤ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ ح٣َُ٘ق حألػ٠خء ٝحٗظوذ .َٗك٤ش كو٢ ٛلش ُْٜ ٝطزو٠ ٓ٘خٛزْٜ 

 ؿخُٓخ حػظوخىح ٣ؼظوي رؼي أكخػ٤ِٜخ ، ًٝخٕ ر٣َطخ٤ٗخ ٣ؼن ك٢ ال ًخٕ أٗٚ ٝحُٞحهغ  .ٓ٘ٚ ٌُزَ ٝحػظٌٍ ر٘يس ًُي ٍكٞ ٌُٝ٘ٚ

 .ٌٝٓخ١ٝ حألٛ٘ؾ ٓغ ٓلخىػخطٜخ كِ٘ض إٔ رؼي حُو٤ٓٞش ا٠ُ حُـزٜش حُِٔطش ٓظِْٔ رؤٜٗخ

 

 ٛ٘ؼخء ، ك٢ ٤ٓخٍس طٜخىّ كخىع ك٢ حُؼخّ حُٔـؼ٢ِ حُؼ١ٌَٔ هخثيٛخ َٜٝٓع حُظل٣ََ ؿزٜش ىكَ رؼي: حُؼٞر٢ِ  ٣ٝوٍٞ

 .ٜٗخثخ ُِـزٜش حُو٤ٓٞش ٝحٓظَٔص حُلَد حأل٤ِٛش ر٤ٖ حُل٣َو٤ٖ حُـٞ هال
 

ص حُـ٤ٖ حالطلخى١ رخال٠ٗٔخّ ح٠ُ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝٓوخطِش ؿزٜش حُظل٣ََ ًُٝي ر٘خءح ػ٠ِ حٝحَٓ حُوخثي ٝحَٓص ر٣َطخ٤ٗخ هٞح

 .ر٣َي حُؼُٞو٢ ٗخَٛ حُؼو٤ي حالطلخى١ حُـ٤ٖ هخثي حُز٣َطخ٢ٗ كخ٣َ٘ ٝح١ٌُ ػخٍٟٚ ر٘يس ٗخثذ

 

 اٌؼم١ذ ٔاصش تش٠ه اٌؼٌٛمٟ 

 
ُؼُٞو٢ ٝٛٞ ٛخكذ أػ٠ِ ٜٓ٘ذ ٖٓ حُؼَد ك٢ حُـ٤ٖ حالطلخى١ ٣ٝوٍٞ ٗخثذ هخثي حُـ٤ٖ حالطلخى١ حُؼو٤ي ٗخَٛ ر٣َي ح

 "( : ٜٗخىط٢ ُِظخ٣ٍن"ًٔخ ٣٘وِٚ ػ٘ٚ ػزي حُو١ٞ ٌٓخ١ٝ )ٝح١ٌُ ًخٕ ٣ئ٣ي َٓح ؿزٜش حُظل٣ََ ٟي حُـزٜش حُو٤ٓٞش 

حع ػ٘يٓخ أً  Dayىح١( حُـَ٘حٍ)ً٘خ ٗـِْ ك٢ ٗخى١ ح٠ُزخ١ روٌٍَٞٓٔ ٝٓؼ٘خ حُوخثي حُؼخّ حُز٣َطخ٢ٗ حُِػ٤ْ: أٝال 

حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ حُز٣َطخ٢ٗ ر٤خٗخ ػزَ حالًحػش ٣وٍٞ ك٤ٚ إٔ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٢ٛ حُٔٔؼَ حَُ٘ػ٢ ُ٘ؼذ حُـ٘ٞد ٝإٔ 

١ِٝزُض ٖٓ حُِػ٤ْ ىح١ إٔ ٣ئٖٓ ُ٘خ ٓوخرِش ػخؿِش ٓغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ ١ِٝزض . حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ٓظزيأ رخُظلخٝٝ ٓؼٜخ

ًح حالػالٕ ح١ٌُ ٓٞف ٣ٔزذ كَرخ أ٤ِٛش ١خك٘ش  ٝح٢٘ٗ رخْٓ حُـ٤ٖ حالطلخى١ ح٤ُٚ إٔ ٣زِؾ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ حٓظٌ٘خٍٗخ ُٚ

ك٢ ٌٛٙ حالػ٘خء ًخٕ هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ُٝل٤ق ٖٓ ه٤خىحص حُـزٜش حُو٤ٓٞش ىحهَ ػيٕ .. ح١خُذ ٗل٢ ر٤خٕ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ 

 .٣ظلخٟٕٝٞ ٓغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ

 .ّ ُِـزٜش حُو٤ٓٞش ٝٓيٛخ رخُٔالف ٝحَُؿخٍرخال٠ٗٔخ ح٠ُزخ١ رؼٞ ا٠ُ أٝػِص ر٣َطخ٤ٗخ ٝطؤًي ُي٣٘خ إٔ 
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ٍٝكٞ ىح١ طلي٣ي ٓٞػي ُٔوخرِش ٓغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ رٔزذ حٗ٘ـخُٚ ًٝٛز٘خ ح٠ُ ٓوَ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ كٞؿج٘خ روخثي حُلَّ 

 حُٔلخؿؤس ٚوأد ?اٌع١ٛف ُ٘ ِٓ :ٚعأٌرٗ. ٣وٍٞ ُ٘خ حٕ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ ُٖ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ٓوخرِظٌْ ح٥ٕ الٕ ػ٘يٙ ٤ٟٞكخ

 ؿج٘خ ُوي :ُٚ حُِؼزش ، ٝهِض أىًٍض ٝٛ٘خ ..ٝآهَٕٝ ح٠ُخُؼ٢ ٤ٓٝق حُ٘ؼز٢  ٝك٤َٜ هلطخٕ حُ٘ؼز٢ :٢ُ هخٍ ػ٘يٓخ ػخ٤ٗشحٍ

 ٖٓ حُلَّ هخثي حطَٜ َُِٔٔ حؿظ٤خُٗخ ٝأػ٘خء ..إً طل٠ِٞح :حُلٍٞ ػ٠ِ كوخٍ ؿ٤ٔؼخ ، ُ٘خ حُٔٞػي ألٕ ا٤ُْٜ ُال٠ٗٔخّ

 رٜئالء كٞؿج٘خ حٗظظخٍٗخ ٝهالٍ .ه٤ِال حٗظظَٝح :هخثال ٗلٞٗخ ٣ـ١َ رٚ كٞؿج٘خ ح١ٌُ حُٔخ٢ٓ رخُٔيهَ رٌَٔط٤َ ط٤ِلٕٞ

 إٔ كٌٞٓش طؼَف أٗض :رخىٍطٚ هخثال حُٔخ٢ٓ ُِٔ٘يٝد ىهِ٘خ ٝػ٘يٓخ ..حُٔخ٢ٓ ُالهظزخء حُٔ٘يٝد ٌٓظذ َٗكش ا٠ُ ٣َٜػٕٞ

 ٌٛح ىٓخء ػ٠ِ طلَٙ إٔ رالىٗخ ػٖ طَكَ ر٣َطخ٤ٗخ ٢ٛٝ ٝحؿذ ٖٓ ًٝخٕ ػخٓخ ، ٩ٕٔ ُٔيس رالىٗخ حٓظؼَٔص ر٣َطخ٤ٗخ

 كظ٠ طظَ ح٤٘١ُٞش ، حُؼ٘خَٛ ؿ٤ٔغ ٖٓ حثظالك٤ش كٌٞٓش طٌَ٘ ٝإٔ حأل٤ِٛش ، ٓظخٛخص حُلَد ك٢ طيهَ ٝأال حُ٘ؼذ

 ك٤غ حالٓظلِح١ُ رَىٙ كٞؿج٘خ ٝٛ٘خ  .أ٤ِٛش ٣وِن كَرخ حإلًحػش ك٢ ح٤ُّٞ هِظٚ ح١ٌُ ر٤خٗي إ ..ٝر٤ٌْ٘ ر٤٘٘خ حُوخثٔش حُٜيحهش

 طوخطِٕٞ ٝٓغ ًُي ٓ٘خ طظوخٟٜٞٗخ َٓطزخطٌْ إ ..أٗلٔ٘خ كٔخ٣ش ػ٠ِ كوخىٍٕٝ ٗلٖ أٓخ ..إٔ طظوخطِٞح ٛٔ٘خ١ ال ٗلٖ ..ُظٌٖ :هخٍ

  .ػيٕ ٗٞحٍع ك٢ هٞحط٘خ

 ?ٓخًح ٓؼَ :هخٍ ?حُٔ٘خًَ ك٤ٜخ ٝطظًَٕٞ اال رِي ٖٓ طوَؿٞح أال ػخىطٌْ ٢ٛ َٛ :ُٚ هِض

 ..٤ٓخٓظٌْ ٗظخؽ اال ٣ٌٖ ُْ آَحث٤َ هِن ىُٝش كبٕ ًُي ٝٓغ ..ألٓؼِش ٣ظٔغ ال ٝحُٞهض هط٤َ ح٥ٕ حُٔٞهق :هِض

 ىح١ حُِػ٤ْ ٓٔخػي٣ٚ ، ٓؼَ رؼٞ حُٔخ٢ٓ حُٔ٘يٝد ٓغ كي٣ؼ٘خ ٣ٜ٘ي ًخٕ .ٌُْ ًِٜخ حُي٤ٗخ ط٣َيٕٝ حُؼَد أٗظْ ٌٌٛح :هخٍ

 حُـزٜش ٝكي آٔخع رٜيف ٛٞطٚ ٣َكغ حُٔ٘يٝد حُٔخ٢ٓ ٝريأ .رَّ َٛرَ ٝٓٔظَ َٓٔك٤ِي ٝٓٔظَ ُِـ٤ٖ حُز٣َطخ٢ٗ حُوخثي

ٌٛححُٔٞهق  طوق ُٔخًح ر٣َي ، ٗخَٛ ٣خ ح٠ُـ٤ؾ ٌٛح ٓخ :٣وٍٞ ٝٛٞ حُوخٛش َٗكش حُلـَس ك٢ ٣ـِْ ًخٕ ح١ٌُ حُو٤ٓٞش

 ?حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٖٓ حُؼيحث٢

 ٝطًَ٘خ ُلـَطٚ ، حُٔـخٍٝ حُزخٍ ا٠ُ ًٝٛذ ر٤يٙ ح٠ُ٘ٔيس َٟد أهَ ٗي٣يح ، ٤ًَٔ٘ ٌٕٗٞ ُٖ أٗ٘خ طؤًي ٤ٓي١ ٣خ :ُٚ هِض

 إٔ ط٠ٔ٘ َٛ ػْ !رخُو٤خٗش حُـالُش ٓ٘يٝد ٛخكزش رخطٜخّ ُ٘لٔي طٔٔق ٤ًق :هخث٤ِٖ رؼ٘ق حؿ٢ٗٞٔٙ ح٣ٌُٖ ٓغ ٓٔخػي٣ٚ

 ?حَُطزش ا٠ُ ٌٛٙ أِٝٛي ح١ٌُ ٛٞ حُٔخ٢ٓ حُٔ٘يٝد

 ر٤ي١ حُِٔطش إ :رليس ٢ُ ٝهخٍ حُٔخ٢ٓ حُٔ٘يٝد ىهَ حألػ٘خء ٌٛٙ ٝك٢ ..٢ٗء ٢ٜ٘ٔ٣ ٝال حُلن ٗطوض ُوي :ُْٜ ٝهِض

 .حػ١ٌَٔ ٓلخًٔظي ٝأٓظط٤غ

 ..طٜٔ٘خ ال ٌٛٙ حُٔلخًٔخص رؤًِٔٚ ، ٝٓؼَ ٗؼذ ٤َٜٓ طو٣ََ ُلظخص ك٢ ح٥ٕ ٗلٖ :ُٚ هِض

 ?ط٣َي ٓخًح :هخٍ

 ..حُؼ٘خَٛ ح٤٘١ُٞش رزخه٢ حالػظَحف ػٖ حإلػالٕ أٝ حثظالك٤ش كٌٞٓش ط٤ٌَ٘ آخ :هِض

 ..ٓخكش حُوظخٍ ك٢ حُؼٞحٍ أهخ١ذ ..طؼِ أٝ حُوخَٛس ك٢ ٣ٞؿي ٖٓ أهخ١ذ ال أٗخ :هخٍ

 ٣ٔظط٤ؼٕٞ ال ٌُْٜٝ٘ حُ٘ؼذ رظؤ٤٣ي حُٔظٔظؼٕٞ حُؼٍٞس ْٝٛ هخىس ْٛ (ٌٓخ١ٝ ٣وٜي ًٝخٕ)حُوخَٛس ك٢ ٣ٞؿيٕٝ ح٣ٌُٖ :ُٚ هِض

 .حُلٜخٍ طلَٟٕٞ ػ٤ِْٜ ألٌْٗ حُل٠ٍٞ

 .ؿيٟٝ ٌُٖٝ ىٕٝ طٜيثظ٘خ كلخٍٝ ر٤خٗٚ ٍكٞ ػ٠ِ اَٛحٍٗخ حُٔخ٢ٓ حُٔ٘يٝد أىٍى ٝٛ٘خ

 

 ٝحُوٞحص حألٖٓ ُوٞحص أٛيٍطٜخ حُظ٢ حُو٤ٓٞش حألٝحَٓ حُـزٜش ٓغ ر٣َطخ٤ٗخ ٝح١ئص ػ٠ِ حُٜخٍهش ًٌُي ، حألٓؼِش ٖٓ :شا١ٔا 

 ٠٣ز٢ ٓغ ًخٕ ٓالف أ١ ٛخىٍٝح ر٤٘ٔخ حُٔ٘طوش ا٠ُ حُٔالف طيهَ ٢ٛٝ حُو٤ٓٞش ُؼ٘خَٛ حُـزٜش حُظؼَٝ رؼيّ حُ٘ظخ٤ٓش

 ٣َ١ن ػٖ ٝأٓيطْٜ رَ هخثَٝرٌ رخألِٓلش حُٜٔخىٍس حُو٤ٓٞش حُـزٜش ر٣َطخ٤ٗخ أٓيص ُوي رَ حُظل٣ََ ،  ؿزٜش ػ٘خَٛ

رَ  ..ُلؾ ٓ٘طوش ك٢ ال٤ٌِٓش رؤؿِٜس رِؼ٤ي ٓلٔي أكٔي حُٔويّ ٝحٓٔٚ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ا٠ُ ٣٘ظ٢ٔ ًخٕ حُـ٤ٖ ك٢ ٟخر٢

 ؿزٜش ٖٓ رخالٗظوخّ ر٣َطخ٤ٗخ هخٓض ُٝوي ..حُـ٤ٖ أِٓلش ٖٓ ُْٜ ٣ويّ ح١ٌُ رخُيػْ ٣وز٢َٗٝ أال ح٠ُزخ١ رؼٞ ا٠ُ ١ِٝزٞح

 ٝهي أَٓص حُٞحكي١ » ٓ٘طوش ٝػ٠ِ حَُحرؼش ًخِٓش ػ٠ِ ٓ٘طوش حُؼٞحُن ٝحُٔلخكظش ٤ٓطَس ط٤ٔطَ ًخٗض حُظ٢ حُظل٣ََ

 ٖٓ حُظلظ٤ٖ ٗوخ١ ٖٓ ٠ُٔخ٣وخص ٣ظؼَٟٞح ال حُو٤ٓٞش كظ٠ حُـزٜش ػ٘خَٛ ٣لِٜٔخ ٢ٌُ رطخهخص ربػيحى حُز٣َطخ٤ٗش حُِٔطخص

 .حُز٣َطخ٤٤ٖٗ حُـ٘ٞى
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 ٝهيٓض  .حُو٤ٓٞش ُِـزٜش حُلٌْ ط٤ِْٔ اَٛحٍح ػ٠ِ ٍأ٣ض إٔ رؼي حُـ٤ٖ ك٢ حُويٓش أطَى إٔ حُطز٤ؼ٢ ٖٓ ًخٕ ُٝوي

 أٓزخد ٌٓظز٢ ُٔؼَكش ك٢ ٣ٍٝظَ ًٝخُش ٓ٘يٝد ؿخء٢ٗ ُٝوي ..رؤ٣خّ حالٓظوالٍ هزَ ّ 1967 ٗٞكٔزَ ٗ ك٢ حٓظوخُظ٢

ًُي  ٌٝٓ٘  .ر٢ حالطٜخٍ ػخٝى اًح رخُوظَ ٝٛيىٝٙ حُظٔـ٤َ ؿٜخُ ٓ٘ٚ ِٗػٞح كي٣غ طٔـ٤َ ٖٓ حٗظ٠ٜ ٝػ٘يٓخ حٓظوخُظ٢،

ٗخَٛ  ر٣َي حر٢٘ ٢ُِ٘ٓ ٝحؿظخُٞح حُو٤ٓٞش ٗٔلٞح حُـزٜش حٓظُٞض ٝػ٘يٓخ  .رٜخ ٝرو٤ض حُؼٞحُن ٓ٘طوش ا٠ُ ًٛزض حُظخ٣ٍن

 ٓخٍٓٞٙ ٓخ ًَ ٍٝؿْ  .طظٞهق ٢ُ ال حُوزخثَ أكَحى ٣ُخٍحص إٔ ٛٞ ٢ُ حُٔٞؿٚ حالطٜخّ ًٝخٕ ر٣َي ، أكٔي ٗو٤و٢ ٝهظِٞح

 ٓـٍٞ أكٔي ك٣َي حٓٔٚ ٗوٜخ حُ٘ؼز٢ هلطخٕ ٢ُ أٍَٓ ٝٛ٘خ  .ٖٓ ٣ُخٍط٢ ثَحُوزخ أر٘خء ٓ٘غ ػٖ ػـِٝح كوي ٟي١

  .ٓخ٢ُ ُظؼ٢٠٣ٞ ػٖ ًَ ٓخ كويطٚ حُلٌٞٓش ا٢ُ ح٣وخف ٗ٘خ٢١ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحٓظؼيحى ١ِٝذ

 ..ٗؼز٘خ أر٘خء كْٜ طؼ٣ٞٞ ا٠ُ ٣لظخؽ ٖٓ ٛ٘خى ًخٕ ٢ٗء ، ٝاًح ًَ طًَض ٝا٢٘ٗ ٤ٓخ٢ٓ ر٘٘خ١ أهّٞ ال ا٢٘ٗ :ُٚ كوِض

 ٓ٘طوش ك٢ ٗ٘خ١ ٤ٓخ٢ٓ أ١ ٓٔخٍٓش ػٖ أطٞهق ُْ اًح رؤ٢٘ٗ ٜٓيىح ٢ُِ٘ٓ ٝؿخىٍ !!ُي رخ٥ه٣َٖ ٝٓخ : هخثال كَٜم

 حؿظٔؼض ..ٓخ ٤ٗجخ ٟي١ ٣يرَٕٝ أْٜٗ أ٣و٘ض ٝػ٘يٓخ ..٢ُ طٜي٣يحطْٜ طٞحُض ػْ ..حُل٤خس ه٤ي ػ٠ِ أرو٠ كِٖ ٝحُؼٞحُن حُٞحكي١

 حألَٓ حُـ٘ٞد ، ٗؼذ ٌَُ ح٤٘١ُٞش رخُٞكيس ٓظخَٛحص ُِٔطخُزش ٝٗظٔٞح رَ ٓؼ٢ ، ٝهٞكْٜ كؤًيٝح ٍأ٣ْٜ ألهٌ حُوزخثَ ٓغ

 ح٤ُٔطَس ػٖ ػـِٝح ٝػ٘يٓخ حُلٜخٍ، ُٔوخرِش هز٢ِ أُق ٘ٗ ٝأٍِٓ٘خ  ..ٓ٘خ ٝحالٗظوخّ حُـزٜش ُٔلخَٛط٘خ كٌٞٓش ىكغ ح١ٌُ

 هي ًخٗٞحٝ ..حُ٘ؼز٢ ػُٞو٢ ٍٜٝٓ٘ٞ ٛخُق ٝٓلٔي حُ٘ؼز٢ ك٤َٜ ٖٓ ٌٓٞٗخ ٓؼ٢ ُِظلخٝٝ ٝكيح حُٔٞهق أٍِٓٞح ػ٠ِ

ٌٛح  إ ُْٜ كوِ٘خ  .ح٤٘١ُٞش حُٞكيس ٓطِذ اال ٓطخُزٌْ ؿ٤ٔغ ُظِز٤ش ٗلٖ ٓٔظؼيٕٝ :٢ُ ٝهخُٞح  .حُويحع رؼيّ ٓ٘خ طؼٜيح أهٌٝح

 .ؿي٣ي ٖٓ هٞحص ٜٓخؿٔظ٘خ ٝؿِٜٝح حالؿظٔخع ، ٝحٗلٞ كَك٠ٞح ، حُٞك٤ي ، ٓطِز٘خ

 

 ٟيٗخ حُوزخثَ طؤ٤ُذ ٝكخُٝٞح ؿي٣يس ؿِٜٝح هٞحص ًُي ٝرؼي ..ٗظخ٢ٓ ؿ٤ٖ ٟي حُوزخثَ ك٤ٜخ ط٘ظَٜ ٓؼًَش أٍٝ ًٝخٗض

 .حُوزخثَ حالهَٟ ٟي حُٞك٢٘ حُظؼ٣ٌذ ٗٔخٍّ حُؼٞحُن ٗلٖ أّٗخ ,ًٌرخ ,٣َىىٕٝ ًٝخٗٞح ,ػ٤ِْٜ ح٤ُٔطَس ٣َٗي أٗ٘خ رلـش

 ٗٔق حُٔ٘طوش حكظالٍ رؼي ُْٜ ػَٔ ًٝخٕ أٍٝ .ُِٔ٘طوش ٝحألُـخّ ٝحُٔيحكغ حُيرخرخص رٞحٓطش رخكظالُْٜ حُٔؼًَش ٝحٗظٜض

 حُـزخٍ ٜٝٓ٘خ ح٠ُ هخٍؽ ح١ُٖٞ ح٠ُ حُٔؼٞى٣ش طٞؿٜض ا٠ُ ًُي ٝرؼي ,رخُي٣٘خ٤ٓض ٢ُِ٘ٓ

 .ٝحُظ٢ ػخٕ ك٤ٜخ حال حٕ طٞك٢ ٍكٔٚ هللا ًٝخٗض ٗوظٚ رـٞحٍ ٗوظ٢ ك٢ ؿيس 

 

 ًخٕ ح١ٌُ ح٢٘١ُٞ حُلَّ ٣٘ظَى إٔ ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ ٓٞحكوش ,حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ أ٠٣خ حُز٣َطخ٢ٗ حُظٞح١ئ ٍٛٞ ٖٓ: شاٌصا 

 ٍؿخٍ ؿزٜش هظخٍ ك٢ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ حُز٣َطخ٢ٗ ؿ٤ْٔ  رخالٗظَحى ح٠ُخر٢ ؿ٘ي١ رو٤خىس ٨ٓٓ هٞحٓٚ ػيى ٖٓ ٣ظؤُق

ر٣َطخ٤ٗخ رظ٤ِْٔ حُـزٜش حُو٤ٓٞش أِٓلش ػو٤ِش ُوظخٍ ؿزٜش حُظل٣ََ ٝحَٓص ر٣َطخ٤ٗخ رظـ٤ِٜ هٞحص حالٖٓ   ٝهخٓض.. حُظل٣ََ 

 .ُوظخٍ ؿزٜش حُظل٣ََٝحٍِٓظٜخ رو٤خىس حُؼو٤ي حُٜي٣ن أكٔي 

 

 ًَِٓ ػ٠ِ حٓظُٞض هي حُظل٣ََ ؿزٜش ًٝخٗض.. ٓ٘طوش حُؼٞحُن حُؼ٤ِخ ٝك٢ ر٤لخٕ ٝح٠ُخُغ  ك٢ ح٢ُ٘ء ٗلْ طٌٍَ ٝهي

 ُِـزٜش ٝط٤ِٜٔٔخ روٜلٜخ حُٔوخطِش حُز٣َطخ٤ٗش هخٓض حُطخثَحص ك٤غ (ًَِٓ كيٝى١ ر٤ٖ ح٤ُٖٔ حُ٘ٔخ٢ُ ٝحُـ٘ٞر٢)ًَٕ

  .حُو٤ٓٞش

 

 ُظ٤ِْٔ ٗخًِظٕٞ حٍُِٞى ٓغ الؿَحء ٓلخٟٝخص حالٓظوالٍ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ؿ٤٘ق ا٠ُ ٌُِٛخد ٓغ ٝكي حُ٘ؼز٢ ًٝٛذ هلطخٕ

ٝهخٓض ر٣َطخ٤ٗخ رظ٤ِْٔ حُِٔطش ُِـزٜش حُو٤ٓٞش حُظ٢ طْ حالطلخم ٓؼٜخ ػ٠ِ حُظ٘خٍُ ػٖ حُيػْ حُز٣َطخ٢ٗ ُِـ٘ٞد  ..حُِٔطش

٤٣ٖ ؿ٤٘ٚ حٓظ٢٘٤َُ كو٢ الىحٍس ٗئٕٝ حُيُٝش ك٢ طِي ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص ٓخ٤ُخ ٝػ٣ٌَٔخ ٝحًظلض حُـزٜش رخٓظالّ ػالػش ٓال

  .حُلظَس

 

 ػيس حُؼَر٢ ، حُـ٘ٞد َُحرطش حُـ٘خف حُؼ١ٌَٔ ٝهخثي( أ٠٣خ حُؼٞحُن ٖٓ) ػعشِٚح تٓ ِؽّذ اٌش١خ٢ُ  ًًَ ٝهي

 .ًُي ٍكٞ ٌُٝ٘ٚ ٝألطزخػٚ ، ُٚ ٛخٓش ٓ٘خٛذ ػيس ػ٤ِٚ ُٝػَٝ  .حُـزٜش حُو٤ٓٞش ا٠ُ ُال٠ٗٔخّ إلؿَحثٚ ٓلخٝالص

 ا٠ُ حالٗٔلخد ا٠ُ ٝحٟطَ ك٢ حُٜؼ٤ي ، ٓؼوِٚ ٝىًٞح ر٣َطخ٤ٗخ ٖٓ ًخَٓ ريػْ حالطلخى١ حُـ٤ٖ هٞحص ػ٤ِٚ كٜـٔض

 .طِي حُلَٝد ٖٓ حُٔظ٣ٍَ٠ٖ ؿ٤ٔغ آٝص ٝحُظ٢ رٜخ ، حٓظوَ حُظ٢ حُٔؼٞى٣ش ا٠ُ ػخى ػْ .حُوخَٛس ا٠ُ ػْ ٖٝٓ حُ٘ٔخٍ
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 كـَ ح١ٌُ ُزُٞس رٖ ٍحؿق رٖ (ر٤َِ)ؿخُذ  رَ إ اٌم١ِٛح ، ٘حاٌعة ظذ شاسٚا ٚاٌمط١ة سدفاْ لثائً أْ كوخ ٝحُـ٣َذ 

حُو٤ٓٞش ، الٕ ػزي حُ٘خَٛ ًخٕ ٣ٔيٙ رخُٔخٍ  حُـزٜش كخٍد حُظل٣ََ ؿزٜش ا٠ُ ٝح٠ْٗ ّ ٩ٖٙٔ أًظٞرَ ٗٔ ك٢ ٍىكخٕ ػٍٞس

 ًٌُٝي.  رؼيٛخ  ٓظٜ٘يٝحُٔالف ،  ر٤٘ٔخ طٞهلض حالٓيحىحص ٖٓ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝٝحؿٜض ك٢ طِي حُلظَس أُٓش ٓخ٤ُش ٗي٣ي ، ٝح

 ٝرٖ ك٣َي رٖ رٌَ رٞ رٖ ٝك٣َي ػـَٝٓش رٖ ٓلٔي حُؼٞحُن رو٤خىس ٝػخٍص .هط٤ذ ٓ٘خ٣ن ًزخٍ ٖٓ هخْٓ رٖ ػخرض ح٤ُ٘ن كؼَ

٣زش ١ٍٝٞ حُٜز٤ّلش ٝػخٍص .حُؼزيح٢ُ أكٔي رٖ ٝٓلٔي ػظ٤و٢ أكٔي حُط٢ِٓٞ ٝػزيهللا ػ٤ْ٘ ِّ  ٓؼَ حُزخكش ٜٝٓ٘خ هزخثَ ػ

 ا٠ُ حألَٓ َٝٝٛ ٝحَُحرؼش ، حُؼخُؼش حُٔلخكظش ٠ٔٔ٣ ك٤ٔخ ٖٓ حُٔ٘خ١ن ًؼ٤َ ٝػخٍص ..حُؼ٣ِز٢ ػزيهللا ٝح٤ُ٘ن ٤ٓق ح٤ُ٘ن

ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ حػظوِظْٜ ٓـٔٞػش  ػٖ ٣لَؽ هلطخٕ ؿؼَ ٓٔخ ّ ٩ٙ٨ٔ أؿٔطْ–ٝ ٤ُٞ٣ٚ ك٢ حُؼخ٤ٗش ًُٝي حُٔلخكظش

 .ٝحُيُٝش ُو٤ٓٞشح حُـزٜش حُيكخع ػٖ ك٢ ح٤٘٤ِ٤ُٔخص ُظٔخْٛ ّ 1968ٓخٍّ  30ػ٘خٍ ك٢ كًَش 

 

 

 االذؽاد ؼىِٛح ػٓ ذخٍٟ تش٠طا١ٔا

حُو٤ٓٞش حطلخهخ طخٓخ  ٝهِيّ حٍُِٞى ٗخًِظٕٞ ٣َُٝ حُيُٝش ُِ٘ئٕٝ حُوخٍؿ٤ش  حُـزٜش ٓغ ٝحطلوض طوِض ر٣َطخ٤ٗخ ػٖ كٌٞٓش حالطلخى

حُلٌٞٓش حالطلخى٣ش حٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ حٓظَٔحٍ : ح٠ُ ػيٕ ٝحؿظٔغ ٓغ ٓلٔي كٖٔ ػٞر٢ِ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ك٢ ػيٕ ٝهخٍ ُٚ 

الٕ ؿزٜش حُظل٣ََ َٓطزطش رخُوخَٛس  ٍٝك٠ض ًَ حُٔلخٝالص حُظ٢ هخٓض رٜخ . ٝهخٍ ُٚ حٗٚ ٤ُْ ُٚ حُو٤خٍ ٟٓٞ حُـزٜش حُو٤ٓٞش

 .ر٣َطخ٤ٗخ الَٗحًٜخ رخُلٌْ 

 

 حُٔخ٢ٓ، دحُٔ٘يٝ ٌٓظذ ك٢ هخُي ٝأٍٗٞ ح٠ُخُؼ٢ آٔخػ٤َ ٤ٓٝق حُلظخف ٝػزي حُ٘ؼز٢ ك٤َٜ ٓغ رخُلؼَ حؿظٔغ اٗٚ:  ٝهخٍ

 .ٓؼْٜ طلخْٛ  ا٠ُ َٝٛ هي ٝاٗٚ

 

ح١ٌُ ًخٕ )٣ٜٝل٤ٜخ  حُـ٘ٞد ه٤٠ش ٢ٜ٘٤ُ ٛٔل١َ ط٣َل٤ِخٕ ٝطؼ٤٤ٖ طَٗزٍٞ ٣ٍظ٘خٍى ح٤َُٔ اهخُش حُـي٣يس حَُٔكِش ٝحهظ٠ض

 .( ٓل٤َح ُز٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُؼَحم ٝٛٞ ح١ٌُ ىرَ حٗوالد ػزي ح٣ٌَُْ هخْٓ

 

 

 اٌم١ِٛح  ٌٍعثٙح ؼادٞاالخ ٌٍع١ش اٌىاًِ ٚاالٔعّاَ األ١ٍ٘ح اٌؽشب

 

 ًخٕ ك٤ٖ ٝك٢ ..حُٔظليس حألْٓ ٓغ ُِظلخٝٝ « ؿ٤٘ق ا٠ُ ػيٕ ؿخىٍٗخ ّ 1967(أؿٔطْ) آد ٗٔك٢  :حُؼٞر٢ِ  ٣وٍٞ

 رظ٘ل٤ٌ ٝط٤ِْٔ هخّ هي ط٣َل٤ِ٤خٕ ٛٔل١َ ح٤َُٔ ًخٕ حُٔظليس ، حألْٓ ٝكي ٓغ ٓ٘ظَى ا٠ُ طلخْٛ ِٝٛٞح هي حالطلخى٣ٕٞ حٍُُٞحء

 ٝحُلٌٞٓش ر٣َطخ٤ٗخ ر٤ٖ حالطلخم كٔذ − ٖٓ حُـ٤ٜ٘خص ٤ِٓٞٗخ ٓظ٤ٖ ٓزِؾ ػٖ ط٘خُُٜخ ٓوخرَ ، حُو٤ٓٞش ُِـزٜش حُِٔطش

 .ٝحُوخَٛس ٛ٘ؼخء كٌٞٓش ٝؿٚ ٝهٞكٜخ ك٢ ٝٓوخرَ − حالطلخى٣ش

 

 حُـ٤ٖ ٖٓ هٞحص ٌُٖٝ حُو٤ٓٞش ، حُـزٜش ػيٕ ، ٝحِٜٗٓض ك٢ حُظل٣ََ ٝؿزٜش حُو٤ٓٞش حُـزٜش ر٤ٖ حأل٤ِٛش حُلَد ٝريأص

 حُـ٤ٖ ٝحُٜٔللخص ٝأػِٖ حُيرخرخص رخٓظؼٔخٍ حُظل٣ََ ؿزٜش َٟٝرض حُٔخ٢ٓ رؤٝحَٓ حُٔ٘يٝد طلًَض حالطلخى١

 ك٢ حُٔؼخٍى أٗي ًٝخٗض حُٔي٤٤ٖٗ ، ٖٓ ْٜٓ٘ ًٝؼ٤َ ٝحُـَك٠ رخ٥الف حُوظ٠ِ ًٝخٕ .حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ ط٠خٓ٘ٚ حالطلخى١

 .ٓؼي ٝىحٍ ٝح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ حٍُٜٔ٘ٞس

 
 حُز٣َطخ٢ٗ حُٔل٤َ أرِـ٘خ ٝك٢ ر٤َٝص  .ػيٕ ا٠ُ حَُكِش ُ٘ٞحَٛ ر٤َٝص ا٠ُ ؿ٤٘ق ٖٓ ػيٗخ ىٗلٖ ، كن أٓخ:"ٝهخٍ حُؼٞر٢ِ 

 حُٔ٘يٝد أػِٖ ح٤ُّٞ ٗلْ ػيٕ ٝك٢ ٓطخٍ ك٢ ٟيٗخ اؿَحءحص ٍك٠٘خ ٓظظوٌ كخُش ٝك٢  .ػٞىط٘خ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ٍؿزش رؼيّ

 ".حُؼَٔ ٕع ٝطٞهلض حٜٗخٍص هي حالطلخى٣ش  حُلٌٞٓش إٔ ط٣َل٤ِ٤خٕ ٛٔل١َ ح٤َُٔ حُٔخ٢ٓ
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 ؿ٤٘ٚ ٓال٤٣ٖ رؼالػش َٜٓك٤ش كٞحُش ٓوخرَ ٤ِٕٓٞ ؿ٤٘ٚ ٓٙ ريكغ ر٣َطخ٤ٗخ حُظِحّ ػٖ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ط٘خُُض ُوي: "٣ٝوٍٞ 

 ١ِٝذ  .كوزِٞح ًُي ٝػٔخٕ ٓٔو٢ ُِٔط٘ش ٝاٍؿخػٜخ ٣ٍٞٓخ ٣ًٍٞخ ؿٍِ ػٖ حُظ٘خٍُ حَُث٤٤ٔ٤ٖ ١ِٝذ ْٜٓ٘ ألػ٠خثٜخ

 .ػيٕ ك٢ حُظل٣ََ ؿزٜش ءأػ٠خ ٖٓ حُزخه٤ش حُزو٤ش ارخىس ْٜٓ٘

 
 ٛيىص ٛ٘خى حالطلخى١ حُـ٤ٖ كَهش ألٕ ريٕٝ ٓوخٝٓش حُؼٞحًٍ ِٓط٘ش ك٢"  ُٞىٍ  ٝ ُحٍح  "حُو٤ٓٞش  حُـزٜش أػ٠خء ٝحكظَ

  .حُو٤ٓٞش ٓوخٝٓش حُـزٜش طلخٍٝ ؿٔخػش أ١ روٜق

 

 ٝأػِٖ !!حُو٤ٓٞش حُـزٜش َُٜ٘س ػؼٔخٕ ٝح٤ُ٘ن ُلؾ حُظل٣ََ ك٢ ؿزٜش ُوٞحص ٝهي حٛيٍ حُـَ٘حٍ ىح١ حٝحَٓٙ ُِظٜي١

 .٤ٍٔٓخ ُِـزٜش حُو٤ٓٞش ٝالءٙ حُـ٤ٖ

 

ٝؿخىٍ كٌخّ حُـ٘ٞد حُٔخرو٤ٖ ٓ٘خ١وْٜ ٝكَٝح ح٠ُ حُٔؼٞى٣ش رؤٝحَٓ ر٣َطخ٤ٗش حُظ٢ ِٓٔض ٓ٘خ١وْٜ ح٠ُ حُـزٜش حُو٤ٓٞش 

 .حالطلخى١ ٝحُظ٢ طؼخٕٝ ٓؼٜخ حُـ٤ٖ حالطلخى١ طؼخٝٗخ طخٓخ رؤٝحَٓ ٣َٛلش ٖٓ حُـَ٘حٍ ىح١ حُوخثي حُؼخّ ُِـ٤ٖ

 

٣َٝؿغ حٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُظخد ٝحُزخكؼ٤ٖ حٓزخد طو٢ِ ر٣َطخ٤ٗخ ػٖ ػيٕ ٝكٌٞٓش حطلخى حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ٝحطلخهٜخ ٓغ حُـزٜش 

 : حُو٤ٓٞش ُألٓزخد حُظخ٤ُش

 حُٔخ٤ُش حُظِحٓخطٜخ ٖٓ رخُظوِٚ ُٜخ ٣ٔٔق ػٖٔ طزلغ ؿؼِظٜخ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ كخىس حهظٜخى٣ش أُٓش ظٍٜٞ  -1

 ٓٔئ٤ُٝخطٜخ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ طُو٢ِ إٔ ػ٠ِ ح٣َُٔش  حُٔلخٟٝخص ك٢ حٓظؼيحىح أريص حُظ٢ حُٞك٤يس ٢ٛ حُو٤ٓٞش حُـزٜش إٔ -2

 حُٔخ٤ُش

 ٝاٍٛخد ك٠ٟٞ ٤ٓخٓش ُو٤خّ ٟٔخٕ ٛٔخ ه٤َ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ًٞحىٍ رٜخ طظ٤ِٔ حُظ٢ ح٤ُٔخ٣ٍش ٝحُطلُٞش حُلوي إٔ -3

 َٟرخص ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ٝحؿٜظٚ ُٔخ ؿِحء حالٗظوخّ رخُ٘ؼذ طٞهغ

 .٣ويّ حُٜٔخُق حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُو٤ِؾ ح٤ُٔخ١ٍ حُلٌْ ٖٓ ٗظخّ ٢ٓء ُِـخ٣شحٕ ٝؿٞى  -4

 ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ حُوالف حألٓخ٤ٓش ٗوطش ٢ٛٝ حُوخػيس حُؼ٣ٌَٔش ك٢ ػيٕ ، ػٖ طظو٠ِ إٔ أه٤َح حُؼٔخٍ كٌٞٓش هٍَص -5

 .ح٤٘١ُٞش حُٔـٔٞػخص

 

 أٓزخد ٖٓ إٔ" 524-509ْٓ حُٔظليس ٙ حأل ك٢ حُٔلظَ ح٢٘ٔ٤ُ حُـ٘ٞد" ًظخرٚ  ك٢ تاعٕذٖٚ عاٌُ ِؽّذ روشاالعرار ٚلذ

٣ّش ٓ٘ظٔش ٢ٛٝ .حُظل٣ََ ؿزٜش ٖٓ ح٠ٗزخ١خ حُو٤ٓٞش أًؼَ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ، ًٕٞ ُِـزٜش ر٣َطخ٤ٗخ ط٤ِْٔ َّ  ػ٠ِ هخٓض ٓ

. حُظل٣ََ ؿزٜش ٓغ ٖٓ حُظؼخَٓ حُ٘ٞحك٢ ؿ٤ٔغ ٖٓ أَٜٓ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ٓغ حُظؼخَٓ ٝإٔ" حٓؤٍ ػْ ٗلٌ"حألٝحَٓ  ا١خػش

 ٝر٣َطخ٤ٗخ ..رَٜٔ ػالهظٜخ ٓخءص هي حُـزٜش حُو٤ٓٞش ًخٗض ر٤٘ٔخ َٜٓ ُظؤػ٤َ طو٠غ حُظل٣ََ ؿزٜش إٔ حُؼٞحَٓ أْٛ ٖٝٓ

 .رؤَٓٛخ حُؼَر٤ش حُٔ٘طوش ٖٓ ٝاهَحؿٜخ ك٢ ح٣ُْٞٔ اًالُٜخ حُ٘خَٛ ػزي َُٜٔ طـلَ ُْ

 

اًِ ت١ٓ تش٠طا١ٔا ٚاٌعثٙح َ تاالذفاق اٌه 1967ٔٛفّثش  30اػالْ اعرمالي ظّٙٛس٠ح ا١ٌّٓ اٌعٕٛت١ح اٌشؼث١ح فٟ 

:  اٌم١ِٛح

ًٔخ رو٢ ( ّ ٤ٗٞ٣1969ٞ  22ّ ح٠ُ 1967ٗٞكٔزَ 30أٍٝ ٍث٤ْ ُـ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٖٔ حُ٘ؼز٤ش ٖٓ  هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ًٝخٕ  

 ّ ٤ُٞ٣1981ٞ 7رخُٔـٖ ح٠ُ إٔ ٓخص ٓ٘ش 

 

 (ِعّٛػح ػشاي)1968َِاسط  30ؼشوح 

 

 ( :1968ٓخٍّ 30)ؿزٜش حُو٤ٓٞش ػ٘خٍ ٝحٜٗخٍٙ ٣ِوٕٞ حُوزٞ ػ٠ِ حُٔـٔٞػش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ك٢ حٍ

رخُوخء حُوزٞ ػ٠ِ ػزي حُلظخف حٓٔخػ٤َ َُٝٓطٚ ٖٓ  1968ٓخٍّ  30هخّ حُؼو٤ي ك٤ٖٔ ػؼٔخٕ ػ٘خٍ ٝحٜٗخٍٙ ك٢ 

ٝهي ػخٍ ٛئالء ح٠ُزخ١ ٝحٜٗخٍْٛ ػ٘يٓخ . ح٤ُ٘ٞػ٤ٖ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ظؤَٕٓٝ رخُو٠خء ػ٠ِ حُظ٤خٍ ح٢٘٤ٔ٤ُ ك٢ حُـزٜش حُو٤ٓٞش
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ُٔـٔٞػش ػزي حُلظخف طٜخؿْ حالٓالّ رؼ٘ق ٝطؼِٖ حٕ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٓظٌٕٞ ٓخ٤ًٍٔش ٤٘٤٘٤ُش طلخٍد  حًظ٘لٞح ر٤خٗخص ٣َٓش

 .حالٓالّ ٝطلخٍد حالطـخٙ ح٢٘٤ٔ٤ُ ُِـزٜش حُو٤ٓٞش

 

ٌُٖٝ هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ٍث٤ْ حُيُٝش حٟطَ ُالكَحؽ ػٖ ٛئالء ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ ػ٘يٓخ حٗظل٠ض ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن ك٢ حُـ٘ٞد 

رٜش حُو٤ٓٞش ٝح٠ٗٔض ح٠ُ حُوٞحص حُٔؼخٍٟش ُِـزٜش حُو٤ٓٞش ٝهي ٓوطض رؼٞ حُٔلخكظخص حُـ٘ٞر٤ش ػ٠ِ حُلٌْ ٖٓ حُؾ

ًٝخىص حٕ طَٜ ح٠ُ حُٔلخكظش حُؼخ٤ٗش ك٢ ُلؾ ٝحُٜز٤لش ٌٝٛٙ حُٔـٔٞػخص ًخٗض ٓيػٞٓش ٖٓ ؿزٜش حُظل٣ََ ٍٝحرطش 

 .حُـ٘ٞد حُؼَر٢ ٝىٍٝ هخٍؿ٤ش

 

  :اٌم١ِٛح ٘ضا ػ١ٕفا ٌعثٙحا ٘ضخ اٌرٟ اٌفرشج ٘زٖ فٟ اٌؽٛادز تؼط ٚإ١ٌه

هَٟ ٝٓيٕ ك٢ ) ٤ٜٓٝ٘ؼش حُٜؼ٤ي ٣ٝ٘زْ ك٢ حُؼٞحُن ك٢ ِٓٔلش ٗؼز٤ش ٤َٔٓس طلًَض :َ ١٩٦٨ ١ٌٛ٠ٗ ٢٢ فٟ

 ٝكخُٝٞح رِلَٔ ٝأكٔي ػُٞو٢ ٛخُق ٝٓلٔي ك٤َٜ حُ٘ؼز٢ رخُؼٞحٍ حؿظٔغ ٤ُٞ٣ٞ ٕ٘ ٝك٢. ٝػويٝح ٓئطَٔح ٗؼز٤خ( حُؼٞحُن

 ٝأ١ِوٞح ٓـٖ ٜٗخد حُؼٞحٍ ٝحهظلْ .ٝحَُر١ِ٤ حُزخًخُّ هزخثَ ا٤ُْٜ ٝح٠ْٗ رَ .ٝحٍكٞ ٌُٖٝ حُؼٞحٍ رخُٔ٘خٛذ اؿَحءْٛ

 حُلز٤ِ٤ٖ ٓ٘طوش ٝحكظِٞح حُؼٍٞس حُؼخ٤ٗش حُٔلخكظش ٝحُلٞحٗذ ك٢ ٍىكخٕ هزخثَ ٝأػِ٘ض حُٔٔـ٤ٖٗٞ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ، َٓحف

 .ٝأهَٟ ك٢ حُٜؼ٤ي حُ٘وزش حُـ٤ٖ ك٢ ٖٓ ٣َٓش ٝحٓظِٔٔض

 

 ٝح٠ُخُغ ٝحُٜز٤لش ٍىكخٕ أرطخٍ ٝهخّ .حُٞحكي١ حُؼٍٞس هزخثَ ٝأ٣يص ٜٝٗخد ػظن ٓوطض :َ ١٩٦٨ ١ٌٛ٠ٗ ٢٨ ٚفٟ

 ػ٠ِ ؿ٤ٔغ رخ٤ُٔطَس ٝؿ٤َْٛ حألٍُه٢ ٛخُق ٝٓلٔي ُزُٞس ٍحؿق رٖ (ر٤َِ)هخْٓ حُوط٤ز٢ ٝؿخُذ  رٖ ػخرض ح٤ُ٘ن رو٤خىس

  .ٛ٘خى حُٔٞؿٞىس حألِٓلش ػ٠ِ ٝحٓظُٞٞح ػيٕ ، ا٠ُ حُٔئى٣ش حُطَم

 

 ٤ُٞ٣ٚ ٖٔ ٝك٢ .ُِؼٞحٍ حُٞحكي١ ك٢ كخ٤ٓش ػَهش ٝحٓظِٔٔض ,ػظن ك٢ ١خثَس حُؼٞحٍ أٓو٢ :َ ١٩٦٨ ١ٌٛ٠ٗ ٣٠ ٚفٟ

 ر٤لخٕ ك٢ حَُٔحرط٤ٖ حُـ٘ٞى ٖٓ ػيى ٝح٠ْٗ ػيٕ ا٠ُ حَُٔٞٛ حُط٣َن ٝهطؼٞح( حُٞحكي١) ٤ٓلؼش ك٢ ٓظخَٛحص هخٓض

 حُٜز٤لش ٓ٘خ١ن ٓؼظْ هطضٍىكخٕ ، ّٝ ٓ٘طوش ك٢ ٝحُؼ٤َٔ حُلز٤ِ٤ٖ ٝٓوطض .حُال٢ٌِٓ ؿٜخُْٛ ٓغ ا٠ُ حُؼٞحٍ

 .حُزخكش ١ٍٞ ٝكَٞٛص

 

 هخثيح حُظ٤٤ٌ٤ٖ٘ ، ٖٓ حػ٘خٕ ك٤ْٜ ػ٣ٌَٔخ رٔخ 14ك٤ٜخ  ًخٕ ٖٓ ٝهُظَ هٞرخٕ ك٢ ١خثَس حُؼٞحٍ أٓو٢ :أغغطظ ١ ٚفٟ

 ٍث٤ْ :ػش١ش ِٙذٞ اٌمائذ أص١ة أغغطظ ٦ ٚفٟحُؼٞحٍ  ر٤ي حَُحرؼش حُٔلخكظش ٝحُل١ٞش ك٢ ٍّٟٞ ٝٓوطض (حُطخثَس

 .ػيٕ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ حُؼ١ٌَٔ ا٠ُ ٝٗوَ حُٔل٠ِ ، حُؼٞحُن ك٢ رخًخُّ أٍٝ ٓؼًَش ك٢ ٍٝف هط٤َسرؾ حألًٍخٕ

 

 حُٞحكي١ ك٢ رخػٟٞش هز٤ِش ٝأٝهؼض .ا٠ُ ػيٕ حُط٣َن ٝهطؼٞح حُلٞحٗذ ٓ٘طوش ك٢ حُؼٞحٍ ُكق :أغغطظ ٧ ٚفٟ

 حُوخثي هخٍ حرٖ ح١َٔ٤ُٔ ىٓلْ ػزيهللا ح٠ُخر٢ ٝهظَ .ػخُؼش ١خثَس حُؼٞحٍ ٝأٓو٢ .٤ًٖٔ ك٢ ًخِٓش ػ٣ٌَٔش ٝكيس

 رِؼ٤ي

 

 حُٜز٤لش ا٠ُ حُٔئى٣ش حُطَم ػ٠ِ ػيّ حٍَُٔٝ ح٤ُٔخٍحص ٓخثو٢ ٓؼي ٝىحٍ ُلؾ ك٢ حُؼٞحٍ ٗخٗي :أغغطظ ١٢ ٚفٟ

 .ِٓـٔش ألٜٗخ ٝحُلٞحٗذ

 

 .ٙٗو٤ن حُلخىع ك٢ ٝهظَ ىػ٤٘ش ك٢ ح٤ُي٣ٝش ػ٘خٍ رخُو٘خرَ ػؼٔخٕ ك٤ٖٔ حُؼو٤ي ٍِٓ٘ روٌف حُؼٞحٍ هخّ :أغغطظ ١٧ ٚفٟ

 .حُـَر٤ش حُٔل٤ٔخص رخْٓ طؼَف ًخٗض حُظ٢ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خ١ن ك٢ حُٔؼخٍى ٝحٗظَ٘ص

 

 1968َأغغطظ  30ػٛدج اٌّاسوغ١١ٓ فٟ
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ًٔخ هخّ هلطخٕ  .ٌُٜح ًِٚ حٟطَ هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ح٠ُ حالكَحؽ ػ٠ِ حُٔـٔٞػش حُٔخ٤ًٍٔش ٤ُٜيٝح حُؼيٝحٕ ػ٠ِ حُـ٣ٍٜٞٔش

حظ ػ٠ِ حُـ٣ٍٜٞٔش ٓيس ػالع ٓ٘ٞحص ٖٓ أ١ ػيٝحٕ هخٍؿ٢ ١ِٝذ ٜٓ٘خ حٕ حُ٘ؼز٢ رخالطٜخٍ رز٣َطخ٤ٗخ حُظ٢ ٝػيطٚ رخُلق

ٝرخُلؼَ هخٓض ر٣َطخ٤ٗخ رٌُي ٝطْ . طوّٞ رٔٔخػ٤ٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش حُل٤ٔيس ال٣وخف ٌٛح حُـِٝ ألٍح٢ٟ حُـ٣ٍٜٞٔش ح٤٘ٔ٤ُش حُـ٘ٞر٤ش

كٖٔ ػٞر٢ِ أهَ ٍث٤ْ  أهز٢َٗ رٌٜٙ حُظلخ٤َٛ حالٓظخً ٓلٔي)ٓلذ ٌٛٙ حُوٞحص حُٔوظِلش حُظ٢ ٛخؿٔض حُـ٣ٍٜٞٔش 

 (.ٍُٝحء ك٢ ػيٕ 

 

ٝطٌٔ٘ض حُٔـٔٞػش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٖٓ حػخٍس حُ٘ؼَحص حُوز٤ِش ٝحٓظلخىص ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٠ُزخ١ حُٔ٘خٝث٤ٖ ُٔـٔٞػش ػ٘خٍ ٓؼَ  

ٓلٔي ػ٢ِ ح١َٔ٤ُٔ ٝٓلٔي ػ٢ِ ٤ٛؼْ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ٝكَٟٞح ػ٠ِ هلطخٕ حٕ ٣طَى ٓـٔٞػش 

 . 1968ىٍٝح رخُلؼَ ح٠ُ حُوخَٛس ك٢ أهَ حؿٔطْ ػ٘خٍ ح٣ٌُٖ ؿخ

 

 ( 1969ِا٠ٛ )ا١ٌغاس ٠رأِش ظذ لؽطاْ اٌشؼثٟ ٚاتٓ ػّٗ ف١صً 

 

 .ػُِٜٔخ ٝٝؿٞد هُْٜٞ كٔذ حُ٘ؼز٢ ك٤َٜ ػٔٚ ٝحرٖ هلطخٕ ى٣ٌظخط٣ٍٞش ٟي ػ٘خَٛ رخٓظوطخد حُظخ٤ُش حُوطٞس ريأص

 ١ٔٞف ك٤َٜ ٗخد إٔ ٝرٔخ .حُ٘ؼز٢ رل٤َٜ كؼِٞح ًٌُٝي  .حُـز٣َش حإلهخٓش ٝأٝىع هلطخٕ ُٝػٍِ ًُي ُْٜ طْ ٝرخُلؼَ

 ًَ طٜل٤ش ٝطْ  .كو٤و٢ هطَ ٖٓ طوِٜٞح ٝرٌُي  .ٝأٍىٝٙ هظ٤ال حُٔوظَػش َٛٝرٚ هٜش ٝىرَٝح ٓ٘ٚ ه٘ٞح ٢ًًٝ ؿيح كوي

 .حُلَحٍ ْٜٓ٘ حٓظطخع ٖٓ اال ٝحُٔي٤٤ٖٗ ٖٓ حُؼ٤٣ٌَٖٔ هلطخٕ أٜٗخٍ

 

 ٝٓخُْ ٗخَٛ ٝػ٢ِ آٔخػ٤َ حُلظخف ػزي ٝحؿظٔغ 1969 ٓخ٣ٞ ك٢ ػظٚٝٓـٔٞ حُ٘ؼز٢ هلطخٕ ٖٓ ُِظوِٚ حإلػيحى ٝطْ

  .ٝأٜٗخٍٙ رولطخٕ حإل١خكش ٝىرَٝح أٜٗخٍْٛ ٤ٛؼْ ٓغ ػ٢ِ ٝٓلٔي ٍر٤غ

 

 ُٝحٍس ٓلٔي ٝػ٢ِ ٗخَٛ حٍُُٞحء ٍثخٓش ٤ٛؼْ ػ٢ِ ٝٓلٔي ، ٤ٗٞ٣1969ّٞ  22ك٢  حُيُٝش ٍثخٓش ٍر٤غ ٓخُْ ٝط٠ُٞ

 .أر٤ٖ ٓ٘طوش ٖٓ ًِْٜٝ حُيكخع ،

 

 آٔخػ٤َ حُلظخف ٝػزي ٓخ٤ُٖٔ ىٍحٓظٚ ك٢ ٌٓٞٓٞ ٝحٓظطخع ٓخ٤ًٍٔخ ٍؿْ ٣ٌٖ حٗظَح٤ًخ ه٤ٓٞخ ُْٝ ٤ٛؼْ ػ٢ِ ٓلٔي ًٕٝخ

 حُ٘ؼز٢ رولطخٕ ٝح١ٌُ ٟل٠ حُو٤ٓٞش ح٤ٍُٔٞ ٝٛخكذ حُو١ٞ حَُؿَ ٤ٛؼْ ػ٢ِ ٓلٔي ٖٓ ٖٓ حُظوِٚ ٗخَٛ ٝػ٢ِ

 ٝهظَ ّ ٩٧ٔٔ ػخّ ٤ٛؼْ ػ٢ِ رٔلٔي حإل١خكش ٝطٔضهلطخٕ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ  ا٠ُ أهَد أٗٚ ٍؿْ حُِٔطش ،  أؿَ ٖٓ ٝٓـٔٞػظٚ

 . ٍٝكخهٚ ١َٔ٤ٓ ػ٢ِ حُـ٤ٖ ٓلٔي هخثي

 

 ٝحالٗظَح٤ًش حُو٤ٓٞش حُؼ٘خَٛ ٖٓ طوِٜض رؼي إٔ حُٔوظِلش رؤُٞحٜٗخ ٓخ٤ًٍٔش ػ٘خَٛ ا٠ُ حُيُٝش طلُٞض حُٞهض ًُي ٌٝٓ٘

 .حُٔخ٤ًٍٔش ؿ٤َ أ١ (حُؼ٤ِٔش ؿ٤َ)

 

 1970َاٌعّٙٛس٠ح  اعُ ذغ١١ش
حُ٘ؼز٤ش ح٣ٌحٗخ  حُي٣ٔوَح٤١ش ؿ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٖٔ ا٠ُ حُـ٘ٞر٤ش حُ٘ؼز٤ش ح٤ُٖٔ ؿ٣ٍٜٞٔش ٖٓ حُيُٝش حْٓ طـ٤َ ّ ٩٧ٓٔ ػخّ ك٢

 ر٘خء ك٢ َٓكِش حُيُٝش ٝىهِض. حالٗظَح٢ً حُٔؼٌَٔ ىٍٝ ٓغ حُؼالهخص ٝطٞػوض .ُؼيٕ ٝحُـ٘ٞد حُٔخ٢ًٍٔ حُؼٜي رخكظظخف

 .٤ٛؼْ ػ٢ِ ٕ ٓلٔيّ حُظوِٚ رؼي ًُٝي − ٣ٔٔٞٗٚ ًٔخ − حالٗظَح٢ً حُٔـظٔغ

ًٝخٕ ٓخُْ ٍر٤غ ػ٢ِ ٣٘ظٜي حُٔخ٤ًٍٔش حُٔخ٣ٝش ح٤٘٤ُٜش ر٤٘ٔخ ًخٕ ٍكخهٚ ٝهخٛش ػزي حُلظخف حٓٔخػ٤َ ٤ٔ٣ِٕٞ ح٠ُ 

 حُٔخ٤ًٍٔش ح٤٘٤٘٤ُِٚ ح٤َُٓٝش 

 

ه٤خىس ح١ٌُ ًخٕ ٣ئ٣ي ح٤ُٜٖ ح٤ُ٘ٞػ٤ش د( ٓخُْ ٍر٤ّغ ػ٢ِ)ٓخ٤ُٖٔ  ٓغ أكيٛٔخ :ك٣َو٤ٖ ا٠ُ حَُكخم ٝحٗؤْ حُٞهخثغ ٝطِِٔٔض

 .ٝحُوظخٍ ُِِ٘حٍ ك٣َن ًَ ٝحٓظؼي .حُلظخف حٓٔخػ٤َ ح١ٌُ ٣ئ٣ي حالطلخى حُٔٞك٤ظ٢ ػزي ٓغ ٓخٝط٤ٔظٞٗؾ ٝحُؼخ٢ٗ
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 َ  1973غائشج اٌذتٍِٛاع١١ٓ اتش٠ً  ذفع١ش

 
 رطخثَس حٌُٔال ك٢ حؿظٔخع ٝأٍِْٓٞٛ ا٠ُ ٛخُق ػُٞو٢ ٓلٔي حُوخٍؿ٤ش ٣َُٝٝ حُيرِٞٓخ٤٤ٖٓ طـ٤ٔغ طْ ًُي أػ٘خء ٝك٢

 ك٤ٜخ ًُٝي حُٔظَىىس أٝ حُٔخ٤ًٍٔش ؿ٤َ حُؼ٘خَٛ أٝ هلطخٕ أٜٗخٍ روخ٣خ ٖٓ حُظوِٚ كظ٠ ٣ظْ حُـٞ ك٢ طلـ٤َٛخ طْ ٝحكيس

 .ّ ٩٧ٖٔ أر٣ََ ك٢

 .ٝحطٜخٓٚ رخُؼٔخُش ُِٔؼٞى٣ش( ح٤ُخكؼ٢ ح١ٌُ ط٠ُٞ حُُٞحٍس حُوخٍؿ٤ش أ٠٣خ )ػْ طْ حُو٠خء ػ٠ِ ٓلٔي ٛخُق ٓط٤غ 

 

َ 1978عا١ٌّٓ  ػٍٝ اٌمعاء

 
ٓخ٤ُٖٔ ٝال ري ٖٓ ط٤ٟٞق  حُظٌظَ ٟي ك٢ ػ٘ظَ ٝػ٢ِ ٓلٔي ٗخَٛ ٝػ٢ِ ٝػزي هللا حُوخ١َٓ آٔخػ٤َ حُلظخف ػزي ٝريأ

حُٟٞغ ك٢ حُ٘ٔخٍ ك٤غ ًخٕ حرَح٤ْٛ حُلٔي١ هي ط٠ُٞ حُِٔطش ٍٝثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش رؼي ط٘خٍُ حُوخ٢ٟ ػزي حَُكٖٔ 

ح٢ً ك٢ ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٢ ػالهش ؿ٤يس ٝريأ حُظؼخٕٝ ًٝخٗض ػالهظٚ رخُلِد حالٗظَ ٤ٗٞ٣1974ٚ  13حال٣ٍخ٢ٗ ػٜ٘خ ًُٝي ك٢ 

ىّ ُٚ كظخط٤ٖ ك٤َٔٗظ٤ٖ ر٤ٖ حُل٣َو٤ٖ ٟي حُيٍٝ حُٔـخٍٝس ًٝٔذ حُلٔي١ ٗؼز٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ ٝػ٘يٓخ ًخٕ ك٢ ٣ُخٍس ُلَٗٔخ مُ 

ّ ؿ٤ِ٤ٔظٖ كخػـذ رٜٔخ ١ِٝذ ٖٓ حُٔلخٍس حٕ طَِٜٓٔخ ح٠ُ ٛ٘ؼخء رؼي ٓـخىٍطٚ ، ٝرخُلؼَ طْ حٍٓخُٜٔخ ٝحهخّ حرَح٢ٛ

حُلٔي١ كلِش هخٛش ك٢ ٍِٓ٘ حه٤ٚ حى٣َص ك٤ٜخ حٌُئّٝ ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحٓظطخع حكٔي ك٤ٖٔ حُـ٢ٔ٘ ٖٝٓ ٓؼٚ حٕ ٣ؼ٤َٝح 

رؼٞ ٍؿخٍ حُوزخثَ ٤ُٜخؿٔٞح حُلٔي١ ٝٛٞ ك٢ كخُش ٌَٓ ٝػَريس كوظِٞٙ ٖٝٓ ٓؼٚ ؿ٤ٔؼخ رٔخ ك٤ْٜ حُلظخط٤ٖ حُل٤َٔٗظ٤ٖ  

كٔي ك٤ٖٔ حُـ٢ٔ٘ ٍثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش ًٝخٕ أكي ٟزخ١ٚ ح٣ٌُٖ ٝرؼيٛخ ٓزخَٗس ط٠ُٞ أ. ّ 1977حًظٞرَ  11ًُٝي ك٢ 

ػ٢ِ ػزي هللا ٛخُق   ٛٞ ٣ؼظٔي ػ٤ِْٜ

أٗٚ ٤ََٓٓ ُٚ  ( حَُث٤ْ ٓخُْ ٍر٤غ ػ٢ِ ) ػالهش ؿ٤يس ٝأهزَٙ حَُث٤ْ ٓخُْ ٍر٤غ ػ٢ِ ٝر٤ٖ حَُث٤ْ حُـ٢ٔ٘ ٝهخٓض ر٤ٖ

رٔخ ٣َ٣ي إٔ ٣وّٞ رٚ حَُث٤ْ ٓخ٤ُٖٔ ٍر٤غ  ٝػَف ك٣َن ػ٢ِ ٗخَٛ ٝػزي حُلظخف حٓٔخػ٤َ. ٍٓخُش هخٛش ٓغ ٓٞكي هخٙ 

ػ٢ِ ٝأٍحىٝح طلـ٤َ حالُٓش ٝحُلَد ر٤ٖ حُل٣َو٤ٖ كوخٓٞح رخٓظزيحٍ حٍَُٓٞ ر٘وٚ حهَ ٝحٓظزيحٍ حُ٘٘طش ر٘٘طش حهَٟ 

ٝرؼؼٞٙ ح٠ُ حُـ٢ٔ٘ ًٝخٗض طِي حُ٘٘طش ٤ِٓجش رخُٔظلـَحص ٝأَٓٝٙ إٔ ال ٣لظلٜخ حال ػ٘يٓخ ٣ِٜٔٔخ ح٠ُ حُـ٢ٔ٘ ٝرخُلؼَ 

ّ ، ٝط٠ُٞ ػ٢ِ ػزي هللا ٛخُق ٍثخٓش ٤ٗٞ٣1978ٞ  22ح كخٗلـَص كوظِض حٍَُٓٞ ًٔخ هظِض حُـ٢ٔ٘ ًُٝي ك٢ كظلٚ

.  حُـ٣ٍٜٞٔش ك٢ ح٤ُٖٔ حُ٘ٔخ٢ُ  ٌٓ٘ ًُي حُظخ٣ٍن 

 

ح ًخٗٞح أًؼَ أػيحءٙ إٔ ُِوظخٍ اال  ٓخ٤ُٖٔ حٓظؼيحى ٍٝؿْ حُـ٣َٔش ، رٌٜٙ ٓخ٤ُٖٔ حطٜخّ ٝطْ  ُيى رخَُّٝ ٝحٓظؼخٗٞح ػيىًا

ٓخ٤ُٖٔ  ػ٠ِ حُو٠خء ٝطْ حَُثخٓش ، ٝهخٓض حُزٞحٍؽ ح٤َُٓٝش ك٢ ٤ٓ٘خء حُظٞح٢ٛ ريى هَٜ حَُثخٓش حُو٣َذ ٜٓ٘خ ٍهٚ

 حُلظخف  ػزي ٓـٔٞػش ٝحٗظَٜص .ٖٓ حُـخٗز٤ٖ آالف ػالػش ٖٓ أًؼَ ح٠ُلخ٣خ ػيى ًٝخٕ .ّ  ٤ٗٞ٣1978ٞ  26ك٢ ٝٓـٔٞػظٚ

 .أر٤ٖ ٖٓ ٛٞ ٗخَٛ ١ػَ إٔ ٍؿْ أر٤ٖ ٖٓ كِد ٝطوِٜٞح ػ٘ظَ ػ٢ِ ٝ ٗخَٛ ٝػ٢ِ

 

ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ حٕ حُوزخثَ حُـ٘ٞر٤ش ٝهخٛش رخُٔل٤ٔخص حُـَر٤ش حُٔخروش حٓظَٔص ػ٠ِ طؼٜزٜخ حُوز٢ِ ٝٓٔخ ُحى حُط٤ٖ 

رِش رخٗٔالم ًؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُوزخثَ ٖٓ حُي٣ٖ رٔزذ حُيػٞس حُٔخ٤ًٍٔش ٝرخُظخ٢ُ كويٝح ًَ حالهالم حُظ٢ ًخٗض طوَِ ٖٓ ريحٝطْٜ 

ططخع ػزي حُلظخف ٝحُٔخ٤٤ًٍٕٔٞ حٕ ٣ِ٣ِٞح ٓخ رو٢ ٖٓ آػخٍ حُي٣ٖ ٝحألهالم ُيٟ ًؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ  حُٔـٔٞػخص ٝطٞكْٜ٘ ٝحّ

ُ  }حُوز٤ِش  حُزي٣ٝش ح٣ٌُٖ هي ٝٛلْٜ حُوَإٓ ٖٓ هزَ روُٞٚ طؼخ٠ُ  ْ َلُموا ُحُدوَد َما أَنَز َ هللاَّ ٌَ اْاَْعَراُ  أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوأَْجَدُر أََلَّ 

ُ َعلٌِمٌف َحِكٌمَع َ  ا  }: ، ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ [ 97:حُظٞرش ]{ ٰى َرُسولِِه ۗ  َوهللاَّ ِكن قُولُوا أَْسَلْمَنا َوَلمَّ
ا ۖ قُ  لَّْم ُتْاِمُنوا َوَلٰ َقاَلِت اْاَْعَراُ  آَمنَّ

َ َوَرُسوَلهُ 
ْدُخِ  اْْلٌَِماُن فًِ قُلُوِبُكْم ۖ َوإِن ُتِطٌُ وا هللاَّ  [14: حُلـَحص ]{ ٌَ

 

ٌٛٙ حُوزخثَ ًخٗض طلخٍد رؼ٠ٜخ رؼ٠خ ٖٓ أؿَ َٓػ٠ حٝ ٖٓ أؿَ ِٓطش ٛـ٤َس أٝ هيٓش ُالٗـ٤ِِ ٌُٖٝ ًخٕ ٣ٔ٘ؼٜخ ٝ

ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حالك٤خٕ ٓخ رو٢ ُي٣ٜخ ٖٓ ى٣ٖ ٝأهالم كِٔخ ؿخءص حُٔخ٤ًٍٔش ٝػِْٔٞٛ ح٣خٛخ طلٍٞ رؼ٠ْٜ ح٠ُ حُٔخ٤ًٍٔش 
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ٝح ٤ٌ٣يٕٝ ُوْٜٜٞٓ ٖٓ حُوزخثَ حالهَٟ ٣ٝٔظـِْٜ ح٤ُٔخ٤ٕٓٞ ٟٝخع ٓخ ًخٕ ٓٞؿٞىح ٖٓ روخ٣خ حُي٣ٖ ٝحالهالم ٌُٜح ًخٕ

 .ٝحُٔخ٤ًٍٕٔٞ ك٢ ٌٛٙ حَُٜحػخص حُي٣ٞٓش حُز٘ؼش حُظ٢ ال ط٘ظ٢ٜ

 

 َ 1978اٌفراغ اعّاػ١ً  ػثذ أرصاس

 
ح رٌٜٙ حُٔؼًَش آٔخػ٤َ حُلظخف ػزي ٝكوَّن ًٍا حُـزٜش حُو٤ٓٞش ٝأػِٖ  حْٓ ٝأُـ٠ كخٓٔخ رؼي حُظوِٚ ٖٓ ٓخ٤ُٖٔ حٗظٜخ

 كٖٔ ٝٓـٔٞػش أ٤ْٗ ( حُي٣ٔوَح٢١ حُ٘ؼز٢ حالطلخى)ح٢٘ٔ٤ُ ح١ٌُ طٌٕٞ ٖٓ ٓـٔٞػش رخ٣ًذ  حالٗظَح٢ً ٤ْٓ  حُلِدطؤ

 حُ٘ٔخٍ ًِٜٝخ  ك٢( ٝح١ٌُ طخد ك٤ٔخ رؼي) ػَٔ هللا ٝكِد ؿخٍ ػَٔ أكٔي ِٓطخٕ ٝكِد (حالٗظَح٢ً حُزؼغ كِد) ٣ل٠٤

 .ٓخ٤ًٍٔش ٤٘٤٘٤ُش أكِحد

 

 ٜٓ٘ـٚ ٝطٜ٘ؾ حُٔٞك٤٤ظ٢ ُالطلخى طخرؼش ىُٝش ٤ٗٞػ٤ش ا٠ُ ح٤ُٖٔ ُظل٣َٞ ٝطلخٕ رـي ٝػَٔ س ،حُؼخّ أٓخٗظٚ حُلظخف ػزي ٝط٠ُٞ

 ٗؼ٤ٌٖٓٞ ٛخكذ ك٤ظخ٢ُ حُٔٔظَ٘م حُؼ٣َن ح٤ُٜٞى١ ًِٚ ًُي ك٢ آٔخػ٤َ حُلظخف أٓظخً ػزي ًٝخٕ  .ٛيحٙ  ػ٠ِ ٝط٤َٔ

 ٝرِٜـخطٜخ ٝػخىحطٜخ رٜخ حُ٘خّ أهزَ ٖٓ ٝٛٞ Island of the Phoenix Vitaly . Naumkin ٓوطَٟ  ػٖ حُؼي٣يس حٌُظذ

 حالٗظَح٢ً حُلظخف ػزي كٌَ ٣طٍٞ إٔ ك٤ظخ٢ُ ٗؼ٤ٌٖٓٞ ٝحٓظطخع. ٓوطَٟ كٍٞ حَُٔحؿغ أْٛ ٖٓ حُؼ٘وخء ؿ٣َِس ًٝظخرٚ

ح ٣ٝـؼِٚ ًٍا  ..حُٔظطَكش حُٔخ٤ًٍٔش حُلِد ٤ٛخؿش أ٣يُٝٞؿ٤خص ػ٠ِ هخى

 

 ٓ٘ظٔخص ٌَٗ ُِلِد ، ًٔخ حُؼ٤ِخ ُظو٣َؾ حٌُٞحىٍ ح٤ًشُالٗظَ حُؼ٤ِخ حُٔيٍٓش طؤ٤ْٓ ك٢ آٔخػ٤َ حُلظخف ػزي ٝٓخْٛ

 .(حُلظخف ػزي ٗز٤زش)حُي٣ٔوَح٢١  حُ٘ز٤زش حُ٘ؼز٤ش ٝحطلخى ح٤٘٤ِ٤ُٔخص ر٤ٜ٘خ ٖٓ ؿٔخ٣َ٤ٛش

 

 ػيٕ ًَٓض ٓ٘ش ػ٣َٖ٘ ٓيص ٛخ حالطلخى حُٔٞك٤٤ظ٢ ٓغ ٝطؼخٕٝ ٛيحهش حطلخه٤ش ٝػوي  .حُيُٝش ٍثخٓش حُلظخف ػزي ٝط٠ُٞ

 . حُؼَر٤ش حُـ٣َِس ٝٗزٚ حُٜ٘ي١ حُٔل٢٤ ك٢ ٝك٤يس ُِٔٞك٤خص ٣ٍش ٝؿ٣ٞشٝرق ُٞؿٔظ٤ش هخػيس

 

ٝط٤ْٔٔ ح٤ُٔخٙ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُ٘ٔخ٤ُش ٝطلـ٤َحص ٓوظِلش ك٢ حٓخًٖ ٓظؼيىس ٝحػخٍحُل٠ٟٞ  ػٜخرخص رلَد ٝهخّ

 اْٚلذ سوض ػٍٝ ِٙاظّح ٔظاَ صٕؼاء اٌشظؼٟ اٌمثٍٟ ٚن. ٝحَُػذ ٓٔخ ٛيى ٤ًخٕ حُـ٣ٍٜٞٔش ح٤٘ٔ٤ُش ك٢ حُ٘ٔخٍ

 ػخ٤ُخ طي٣ٍزخ حُـ٘ٞر٢ ، حُٔيٍد حُـ٤ٖ ر٤ٖ كؼ٤ِش كَد ٝهخٓض .اٌّاسوغٟ اٌذ٠ّمشاغٟ إ٠عاد ا١ٌّٓ ػٍٝ ٠ؼًّ

ح ٣لون ُْ ًُي حُ٘ٔخ٢ُ ، ٍٝؿْ حُـ٤ٖ حُٔٞك٤٤ض ، ٟي ٖٓ كي٣ؼخ ط٤ِٔلخ ٝحُِٔٔق ًٍا  عالَ رٔلخىػخص ٝحٗظ٠ٜ حٗظٜخ

 .اٌى٠ٛد تٛاعطح ٚٚؼذج

ٞ ٚاٌعٕٛتٟ ٚأرٙد ترذخً اٌعاِؼح اٌؼشت١ح ٚاظشاء ِثاؼصاخ ِطٌٛح شُ ؼذشد ؼشب أخشٜ ت١ٓ ا١ٌّٓ اٌشّاي

طلخه٤ش حُٞكيس حُظ٢ ٝهؼٜخ ػ٢ِ ٗخَٛ ٓلٔي  ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٣َُٝٝ حُيكخع ك٢ ٚأرٙد تات١ٓ اٌعأث١ٓ 

ؿ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٖٔ حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش ٝٓلٖٔ حُؼ٢٘٤ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُُٞحء ٣َُٝٝ حُوخٍؿ٤ش ػٖ حُـ٣ٍٜٞٔش 

ٝهي هي هخٓض كَد أهَٟ ؿي٣يس ر٤ٖ ح٤٘ٔ٤ُٖ ٝحٗظٜض رظيهَ . 1972س ح٤٘ٔ٤ُش  ك٢ حُوخَٛس ك٢ ٓزظٔزَ حُؼَر٢

حُظ٢ ٝهؼٜخ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٤٘ٔ٤ُش حُوخ٢ٟ ػزي    -1972ٗٞكٔزَ  28حطلخه٤ش ١َحرِْ ٤ُز٤خ  –حُوٌحك٢ 

٢ُ ، ٝهخٓض كَد أهَٟ ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ حَُكٖٔ حال٣َ٣خ٢ٗ ٍٝث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش ٓخُْ ٍر٤غ ع

ّ ٍٝؿْ ًُي ًِٚ ُْ  1973ٌُٜٝ٘خ حٗظٜض رؼوي حطلخم ؿي٣ي ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ ػوي ك٢ ٛ٘ؼخء ٝػيٕ ًُٝي ك٢ حر٣ََ 

طظٞهق حُٔ٘خٝٗخص ٝحُلَٝد ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ ًٝالٛٔخ ٣ظـ٠٘ رخُٞكيس ر٤ٖ حُ٘ؼذ حُٞحكي ح١ٌُ ِٓهظٚ حالهظالكخص 

ٝحُظ٢ حٗظٜض ك٢ حطلخه٤ش َٝٛحٕ ك٢ حُـِحثَ حػ٘خء حٗؼوخى ٓئطَٔ ( كٔذ هُْٜٞ )ح٤ُش  حُوز٤ِش ٝحُزَؿٞح٣ُش ٝحالٓز١َ

 .ّ ٝرخَٗحف ٝطٞؿ٤ٚ حَُث٤ْ ٛٞح١ٍ رٞٓي1973ٖ٣حُؤش حُؼَر٤ش ًُٝي ك٢ ٓزظٔزَ 

 

 

 1980َٔاصش  ػٍٟ أرصاس
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 ح٢٘ٔ٤ُ حالٗظَح٢ً ُِلِد حٓشحُغ ٝحألٓخٗش ٍثخٓش حُيُٝش ٖٓ ٣ٔظو٤َ حُلظخف ػزي ٣ـؼِٞح إٔ ٝٓـٔٞػظٚ ٗخَٛ ػ٢ِ ٝحٓظطخع

 ٝأُػط٢ حَُٔٝ ، رلـش ّ ٩٨ٓٔ ػخّ ًُٝي (حُٔٞك٤٤ظ٢ حُ٘ظخّ ك٢ حُيُٝش ٍث٤ْ ٖٓ أػ٠ِ ٜٓ٘ذ ٝٛٞ) 

 .رخْٓ حُؼالؽ ٌٓٞٓٞ ك٢ ٓ٘لخٙ ا٠ُ ٝطٞؿٚ حالٗظَح٢ً حُلِد ٍثخٓش ك٢ حُلو١َ حُٜٔ٘ذ

 

ٝٝحكن ػ٠ِ  حُلظخف ػزي كِد ك٢ ًخٕ إٔ رؼي ا٤ُْٜ ح٠ْٗ ح١ٌُ حُز٤ٞ ٓخُْ ٝػ٢ِ ػ٘ظَ ٝػ٢ِ ٓلٔي ٗخَٛ ػ٢ِ ٝحٓظطخع

 .حُلظخف ػٍِ ػزي

 

 ٜٓ٘ذ ٖٓ ٣زؼيٙ إٔ ٝأٍحى ُٚ ، ٗخثزخ حَُؿَ حُو١ٞ ػ٘ظَ ػ٢ِ ٝػ٤ٖ حُيُٝش ٍثخٓش ّ ٩٨ٓٔ ػخّ ٓلٔي ٗخَٛ ػ٢ِ ٝط٠ُٞ

ح هخْٓ ِٜٓق ٛخُق ٝٛٞ حُٔوَر٤ٖ ٍؿخُٚ ٗخَٛ أكي ػ٢ِ ٠ُٝٝ .ٝحُـ٤ٖ حُيكخع ٣َُٝ ًَا  .ُِيكخع ٣ُٝ

 

 حُظ٢ رؤًِٜٔخ ٍٝىكخٕ ُٝلؾ ح٠ُخُغ ك٢ أٍٓٞح ػ٘خث٣َش ٍٝطذ حُؼ٣ٌَٔش رزِطٚ حُـ٤ٖ ا٠ُ حٌُٛخد ك٢ ػ٘ظَ ػ٢ِ ٝحٓظَٔ

 .طظزؼٜخ ح٠ُخُغ ًخٗض

 

 ٍث٤ْ حَُ٘ؿز٢ (ٓلٖٔ) ٓؼ٤ي ػزيهللا ٓلٔي كؤٍَٓ حُلظخف حٓٔخػ٤َ ػزي أٜٗخٍ ٣٘ظض إٔ ٓلٔي ٗخَٛ ػ٢ِ ٝحٓظطخع

 ٟٝٝغ ...حُٔـٖ ػْ حٍِٓٚ ح٠ُ أػ٤ٞر٤خ  ا٠ُ أٍِٓٚ حُـ٘ٞد ، أر٘خء الف ٖٓح٥ رَ حُٔجخص هظَ ح١ٌُ ٝحَُؿَ حُٔوخرَحص

 حكظٌخٍْٛ ُِِٔطش حُـ٘ٞر٤ٕٞ ػ٤ِْٜ ٣٘وْ ح٣ٌُٖ – حُلـ٣َش ٖٓ حُ٘ٔخٍ ٖٓ حُـز٣َش ، ًٝالٛٔخ حإلهخٓش طلض ػ٤ٖ٘ ٓلٔٞى

 .حُلظخف ػزي ُٖٓ ك٢

 

 ػزي ٍٝؿخٍ أٜٗخٍ ٖٓ ٗوٜخ ٣ٜل٢ أٍرؼ٤ٖ إٔ ٗخَٛ ُؼ٢ِ حأل٣ٖٔ ٝحُٔخػي أر٤ٖ ٓلخكع أكٔي ػ٢ِ ٓلٔي ٝحٓظطخع

 .آٔخػ٤َ حُلظخف

 

َٓٚ أَٓ ٝٛٞ ػخ٤ٗش ، ٢ٌِٓ ًِٝؿش ػ٤٘وظٚ طِٝؽ ح١ٌُ حُز٤ٞ ٓخُْ ػ٢ِ ط٤ٜٖٔ ٗخَٛ ػ٢ِ ٝكخٍٝ ـَ  كلَى حُلِد ، ٣

 حُز٤ٞ ٝهي حىٟ ٌٛح حُٔٞهق الهَحؽ حُز٤ٞ ٖٓ ٓخُْ ػ٢ِ ٟي ٓظخَٛحص ح٢٘ٔ٤ُ ٤ُ٘ظْ حُ٘ٔخث٢ حالطلخى ٗخَٛ ػ٢ِ

 ..ٝحُؼزخى حُزالى ٣لٌْ ًخٕ ح١ٌُ(  (Politburoح٤ُٔخ٢ٓ  ًظذحُْ

 

ََّد رخُـزٖ ، حُل٠خٍٓش ٣٘ؼَ ال ٝكظ٠  رؼي ٓـ٘ٚ ٝطْ ٓخ٤ُٖٔ أٜٗخٍ ٖٓ ًخٕ حُزخٍ ح١ٌُ ٛخُق ػزيهللا ا٤ُٚ ٗخَٛ ػ٢ِ ه

 .َٓحكٚ ػْ أ١ِن ّ ٩٧٨ٔ ػخّ ٓخ٤ُٖٔ ػ٠ِ حُو٠خء

 

 هلٞ ك٢ ٛخُق ػزيهللا ػ٢ِ ٓغ ٝحطلن حُؼَر٤ش حُٔـخٍٝس ، حُيٍٝ ٓغ هخٍؿ٤ش حٗلَحؽ ٤ٓخٓش حٗظٜخؽ ا٠ُ ٗخَٛ ػ٢ِ ٝرخىٍ

 ػٍٞس ٟي ٝٝهق  .حُ٘ٔخٍ ك٢ حُؼَٔ ٖٓ حُٔوَرش آٔخػ٤َ حُلظخف ُؼزي حُؼٜخرخص حُظخرؼش ٝأٝهق حُظٞطَ ،

 ػ٘ظَ ػ٢ِ رٜخ أٓيٛخ ٝٛٞح٣ٍن أِٓلش كي٣ؼش ٓـٔٞػش حُلِد ٓغ ًٝخٗض حُ٘ٔخ٢ُ ح٤ُ٘ٞػ٢ حُلِد ٖٓ حُ٘ٔخٍ ك٢ ٓيرَس

ح ًخٕ ػ٘يٓخ ًَا  .ُِيكخع ٣ُٝ

 

 حُؼٍٞس ٌٓظٔزخص رٌَ حالكظلخظ ٓغ ٗخَٛ ٓلٔي ػ٢ِ ػٜي ك٢ حالهظٜخى١ ٝحالٗلَحؽ ح٤ُٔخ٢ٓ حالٗلَحؽ ٖٓ ٗٞع ٝريأ

 .ح٤٘٤٘٤ُِش حُٔخ٤ًٍٔش ٝحُ٘ؼخٍحص

 

 ٓخُْ ػ٢ِ ٙا٢ُ ٝح٠ْٗ حُلخْٓ ، حُلَٜ حالٓظؼيحى ٤ُّٞ ٓغ ح٠ُخٍرش حُؼ٣ٌَٔش هٞحطٚ طـ٤ٔغ ٣ؼ٤ي إٔ ػ٘ظَ ػ٢ِ ٝحٓظطخع

 ػ٢ِ ٓلٔي أر٤ٖ ٓلخكعٓلٔي ٝٓؼٚ  ٗخَٛ ػ٢ِ رو٤خىس أر٤ٖ ك٣َن :حُل٣َو٤ٖ ر٤ٖ ُِٔؼًَش حُلخِٛش حالٓظؼيحى ٝريأ  .حُز٤ٞ

ػ٘ظَ  ٝػ٢ِ أر٤ٖ ، ٖٓ ّٝٙ (ًؼ٤َ ٝؿ٤َْٛ) ٛخى١ ٍٜٓ٘ٞ ٍرٚ ٝػزي حُل٢٘ٔ ػزيهللا أكٔي حُـ٘ٞر٤ش حُزل٣َش ٝهخثي أكٔي،



195 

 

 ٍٝىكخٕ  ح٠ُخُغ ٓ٘طوش ٖٓ ًِْٜٝ ِٜٓق ٝٛخُق ٗخ٣غ ٝػ٢ِ ،( ح٠ُخُغ ٖٓ حُٔيٍػخص هٞسٍ حُلؼ٢ِ ٝحُوخثي حَُث٤ْ ٗخثذ)

ا٤ُْٜ ،  ٠٘٤ُْ ٌٓٞٓٞ ٖٓ ّ 1985ػخّ  كزَح٣َ ك٢ ػخى ح١ٌُ آٔخػ٤َ حُلظخف ػزي ػٞىس ١ِٝزٞح ،( ُلؾ ُٔلخكظش طخرؼش)

 .ّ ٩٨٘ٔ ػخّ ٣َٓش ه٤خىس ٤ٌِٖ٘ٓ حُؼطخّ رٌَ ٝك٤يٍ أرٞ حُز٤ٞ ٓخُْ ػ٢ِ ا٤ُْٜ ٝح٠ْٗ

 

َ 1986إٌٙائ١ح  اٌّؼشوح

 
 ًخٕ ح١ٌُ ٓلٔي ٗخَٛ ػ٢ِ ػ٠ِ ح٠ُـ٢ ٝريأ .حالٗظَح٢ً ح٢٘ٔ٤ُ ُِلِد حُؼخُغ ُِٔئطَٔ ُالٓظؼيحى حُٔ٘خٍٝحص ٝريأص

 .حالٗظَح٢ً حُلِد ػخّ ٝأ٤ٖٓ ٍٝث٤ْ حٍُُٞحء حَُث٤ْ رٜٔ٘ذ ٓلظلظخ

 

 ُل٤يٍ حٍُُٞحء ٍث٤ْ ٜٓ٘ذ ُِظو٢ِ ػٖ ٗخَٛ ػ٢ِ حٟطَ ػ٘ظَ ػ٢ِ ٖٝٓ حٌُٞحىٍ ٖٓ حُٔظظخ٢ُ ١ٝح٠ُؾ ٝٗظ٤ـش

ح ٣ٌَ٘ ال حػظزَٙ ح١ٌُ حُؼطخّ ًَا  حُز٤ٞ ا٠ُ ح٠ْٗ حُؼطخّ ك٤يٍ ٌُٖٝ  .حُز٤ٞ ٓخُْ ُؼ٢ِ ٓ٘خكٔش هٞس ٣ٌٖٝٔ ؿؼِٚ هط

 حالٓظوزخٍحص ٍث٤ْ حَُ٘ؿز٢( ٓلٖٔ)ػزيهللا ٓؼ٤ي ٓلٔي ػٖ حإلكَحؽ حُلظخف ، ٝطْ ٝػزي ػ٘ظَ ػ٢ِ ٝا٠ُ ٓـٔٞػش

ح طؼ٤٤٘ٚ ٝطْ ػ٢ِ ػ٘ظَ ، ٓـٔٞػش ٖٓ ر٠ـ٢ ط٤يحُغ ٝحُٔـَّ حُٔخرن ًَا  ٓلٔٞى ػٖ حُـز٣َش حإلهخٓش ٍٝكؼض ُإلٌٓخٕ ، ٣ُٝ

ح طؼ٤٤٘ٚ ػ٤ٖ٘ ٝطْ ًَا  ُؼ٢ِ ٓ٘خٝثش كو٤و٤ش هٞس طي٣ٍـ٤خ ٌِٝٗٞح حُٞحؿٜش ا٠ُ حُلظخف ػزي أٜٗخٍ ػخى ٌٌٝٛح  .ُِٞكيس ٣ُٝ

 .ٗخَٛ

 

 كخ١ٝ ٝؿٍٞؽ كٞحطٔٚ ٗخ٣ق ٝهخٛش − ٖٓ ر٤َٝص حَُكخم ٍٝطيم  .حُلخِٛش حُٔؼًَش ُوٞٝ ُالٓظؼيحى حُطَكخٕ ٝطلَى

 ٝطيهِض  .حَُكخم حُٔخ٤٤ًٍٖٔ ر٤ٖ حُز٤ٖ ًحص إلٛالف ػيٕ ُحٍ ٝح٤ُٔخٍ ح٤ٔ٤ُٖ ر٤ٖ حُٔظْٜ رخُظٌرٌد كزٖ ؿٍٞؽ ٝكظ٠

 .ح٤َُٓٝش حُٔلخٍس أ٠٣خ

 

 .حُل٣َو٤ٖ ر٤ٖ ٝحُلِر٢ ػ١ٌَٔحٍ حط٠ق حالٛطلخف (حُؼخُغ حٌُٞٗلَْٗ) ح٢٘ٔ٤ُ  حالٗظَح٢ً حُلِد ٓئطَٔ حٗؼوخى ٝهُز٤َ

 

 َ ِٚمرً ػثذ اٌفراغ اعّاػ١ً  ١٩٨٦ ٠ٕا٠ش ِعضسج
 

 ألػ٠خء حؿظٔخع رظير٤َ ٗخَٛ ػ٢ِ ٝهخّٓٔظؼيح ُالهَ  ك٣َن ًَ ًخٕ ك٤غ ّ ٩٨ٙٔ ٣٘خ٣َ ٖٔ ك٢ حُٔـٍِس ٝريأص

حُيكخع  ٣َُٝ ِٛقّ ٝٛخُق حُز٤ٞ ٓخُْ ٝػ٢ِ آٔخػ٤َ حُلظخف ٝػزي ػ٢ِ ػ٘ظَ ٝىهَ  .حُٜزخف ك٢ ح٤ُٔخ٢ٓ حٌُٔظذ

 حُ٘خ١ طَْٓ ٓغ حُوخٙ ه٤ِال ٝأٍَٓ كخٍٓٚ ٗخَٛ ػ٢ِ ٝطؤهَ ٗخ٣غ ، ٝػ٢ِ هز٤ِظٚ ٖٓ ػ٘ظَ ػ٢ِ كِد ح٠ْٗ ا٠ُ

 ٛخُق ٝهخّ ٗخ٣غ ٝػ٢ِ ػ٘ظَ ػ٢ِ كوظَ حُٔـظٔؼ٤ٖ ػ٠ِ حُ٘خٍ حُلخٍّ ٝكـؤس أ١ِن  .ٗخَٛ ػ٢ِ حَُث٤ْ ٓ٘ٚ ٣َ٘د ح١ٌُ

 حرؤْٜٗ حُلظخف ٝػزي حُز٤ٞ ٝطظخَٛ .كوظِٚ رَٛخٛش ػخؿِٚ حُؼخ٢ٗ حُلخٍّ ُٕٝي هظ٤ال كؤٍىحٙ حألٍٝ حُلخٍّ ِٜٓق روظَ

 ًٝخٗض  .حُ٘ـيس ١ِٝزٞح طلًَٞح رخألٓخٕ ٗؼَٝح ُٝٔخ  .٣ظلًَخ كوَؽ حُلخٍّ كِْ رَؿِٚ حُلخٍّ حٍٝكْٜٔ هظال هي

ح حُٜزخف ًُي ك٢ ػيٕ ىهِض هي (ػ٘ظَ ػ٢ِ ٢ٛٝ ٓالف) حُيرخرخص   .ُِٔؼًَش حٓظؼيحىًا

 

 ٖٓ رٜٞح٣ٍوٚ حُيرخرخص ٓالف ٣َٗن رو٢ حُزل٣َش ح١ٌُ ٓالف ٝهخٛش حُٔـٔٞػخص ًَ َّٗ ، ٝحٓظزِٔض هظخٍ ٝريأ

 أ٣خّ ٖٓ حُوظخٍ ػَ٘س ٝرؼي  .كخػَ ىٍٝ ُٜخ ٣ٌٖ ُْٝ حُـ٣ٞش حُوٞحص ٝحٗؤٔض. ٗخَٛ أٜٗخٍ ػ٢ِ حِّٜٗ إٔ رؼي ػيٕ ٤ٓ٘خء

 .هظَ ح١ٌُ ػ٘ظَ ػ٢ِ حٗظَٜص ٓـٔٞػش ٝح٠ُخُغ ٝأر٤ٖ ُٝلؾ ػيٕ ك٢ حَُّ٘

 

 ٓـٔٞػش ٓغ حٗٔلذ ح١ٌُ ٗخَٛ ػ٢ِ ػٖ أٜٗخٍ حُزلغ حٓظَٔ ػْ ..ٗوٚ آالف ػَ٘س ػ٠ِ ٣ِ٣ي ٓخ حُٔؼخٍى ك٢ ٝهظَ

 ك٢ حُلز٘ش ٓ٘ـٔظٞ ٖٓ حُٔيى ٣ٝطِذ هٞحطٚ ٣٘ظْ إٔ رؼي حُؼٞىس أَٓ ػ٠ِ حُ٘ٔخٍ أُلخ ا٠ُ ػالػ٤ٖ رِـض أٜٗخٍٙ ٖٓ ًز٤َس

 .ح٢٘ٔ٤ُ حُ٘ٔخٍ ك٢ ٛخُق ػزيهللا ٝػ٢ِ
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 ٝحكي ًَ إٔ حَُٝح٣ش ٝطوٍٞ .آٔخػ٤َ حُز٤ٞ ٝػزيحُلظخف ٓخُْ ػ٢ِ ُلَٔ ىرخرظ٤ٖ حُلظخف ٝػزي ػ٘ظَ ػ٢ِ أٜٗخٍ ٝأٍَٓ

 .حُيرخرش ٝهخثي ٛٞ كوظَ كؤٛخرظٚ حُلظخف ػزي ك٤ٜخ حُظ٢ حُيرخرش ػ٠ِ ىرخرش ، ٝإٔ ٛخٍٝهخ أ١ِن ًٍذ ٜٓ٘ٔخ

 رؤٕ طيٍٝ اٗخػش ٝٛ٘خى .آٔخػ٤َ أػَ ُؼزيحُلظخف أ١ ٣ـيٝح ُْ ٌُْٜٝ٘ حُيرخرش هخثي ؿؼش ٝؿيٝح أْٜٗ حألَٓ ك٢ حُـ٣َذ ٌُٖٝ

 ٤ُزو٠ (ٖٓ حُٞٓخثَ رـ٤َٛخ أٝ حٌُز٣َظ٤ي كخٓٞ حأل٤ٓي أٝ رخُلَم) ؿؼظٚ  ٖٓ حُلظخف ٝطوِٚ ػزي ٖٓ طوِٚ حُز٤ٞ ػ٢ِ

 .حُلِد ٍأّ ػ٠ِ حُٞك٤ي ٛٞ

 

 أرٞ ػ٠ِ ٛخُق ٝحػظٔي ٍُُِٞحء ٣ٔخٍة ك٤يٍ حُؼطخّ ٝرو٢ حُيُٝش ٍٝأّ حُلِد ٍأّ ٣ٌٕٞ إٔ حُز٤ٞ حٓظطخع ٝرخُلؼَ

َ  ػزي أٜٗخٍ ٖٓ رو٢ ٖٝٓ ك٠َٓٞص ك٢ حُٔٞؿٞىس حُلَهش حُؼ٣ٌَٔش ك٤ٕٔ٘ٞ هخثي رٖ رٌَ ّٜ  حُلظخف ٝٓ٘

 .ٝحُيُٝش حُلِد ٓويٍحص ػ٠ِ حُل٠خٍّ ٤ٔ٣طَ َٓس ٝألٍٝ ح٢ِ٤٤ُٔ

 

 :البح  عن مصٌر عبد الفتاح اسماعٌ  واختفاء ج ته 

شرت فً عدة مقاالت متتابعة نُ ( المرتبط بالحزب االشتراكً والحركة الشٌوٌعة فً الٌمن) :كتب االستاذ شاكر الجوهري

م  واختفاء جثة عبد الفتاح اسماعٌل ثم نشرها فً كتاب اصدرته مكتبة 1986صحٌفة السٌاسة الكوٌتٌة تشرح  حداث ٌناٌر 

م  باسم وثٌقة الصراع فً 7/7/2018فً  مدبولً بالقاهرة وعاد  خٌرا نشرها باختصار على االنترنت ووسابل التواصل

 .عدن ، البٌض  مر بقتل عبد الفتاح اسماعٌل 

وٌقول  . ن البٌض هو الذي رتب قتل عبد الفتاح اسماعٌل ،  بمعرفة ومشاركة سعٌد صالح، عضو المكتب السٌاسً: وقال 

وهناك  ..مع نتابج اإلستقصاء الصحفً  ن التقرٌر حول مقتل عبد الفتاح اسماعٌل برباسة صالح منصر السٌلً ،  ٌتقاطع

 :عدة رواٌات فً مقتل عبد الفتاح اسماعٌل 

ذكرت هذه الرواٌة  ن عبد الفتاح اسماعٌل خرج من قاعة اجتماعات المكتب السٌاسً مساًء ، فً حوالً الساعة  -1
زارة الدفاع، السابعة وهو مصاب بجرح طفٌؾ فً ٌده ، واتجه بمدرعة  قلّته وعلً سالم البٌض إلى مبنى و

قفلت راجعة حٌث نزل ( التابعة لعلً ناصر)وعندما تعرضت المدرعة لنٌران  حد المواقع التابعة للقوات البحرٌة 

 .منها البٌض وبقً فٌها اسماعٌل
 .وتقول الرواٌة الرسمٌة إن المدرعة  صٌبت بعدة قذابؾ صاروخٌة دمرتها ، إال  نه لم ٌُعثر على  ثر لجثة عبد الفتاح

( " زوجة فضل محسن عضو المكتب السٌاسً للحزب) على لسان شقٌقة عبد الفتاح اسماعٌل كر هذه الرواٌة ،تذ -2

 .،  ن عبد الفتاح اتصل بها فً الٌوم الثالث للقتال لٌطمبنها على سبلمته" م صبلح 
 والرواٌة الثالثة تقول انه اتصل بها فً الٌوم العاشر بدال من الٌوم الثالث   -3

: ، بعد  توقؾ القتال ( 11/2/1986)الكوٌتٌة " السٌاسة " سالم البٌض خبلل مقابلة نشرتها صحٌفة ٌقول علً   -4

 . نه ظل هو والرفٌق عبد الفتاح اسماعٌل على اتصال مع السفٌر السوفٌاتً حتى الٌوم العاشر للقتال
. وتشٌر هذه الرواٌات االربع اال ان عبد الفتاح لم ٌقتل مباشرة         

 

الرواٌة  ن عبد الفتاح اسماعٌل خرج مباشرة من مقر اللجنة المركزٌة إلى منزل سعٌد صالح عضو اللجنة  تقول  -5

وفً  .المركزٌة  ، القرٌب من المبنى ، وبقً فٌه لٌتابع  عمال المقاومة ضد القوات الموالٌة لعلً ناصر محمد

قرٌب " عبد القوي جوهر)"خفوراً بحراسة إسماعٌل من منزل سعٌد صالح م الٌوم الخامس ،  قتٌد عبد الفتاح 

الذي )الذي تولى قتله وإحراق جثته ودفن بقاٌا،ها  فً مكان ال ٌبعد كثٌراً عن منزل سعٌد صالح ( سعٌد صالح

 .، مدعٌاً  نه انتحر"عبد القوي جوهر"ثم  قدم سعٌد صالح على قتل  .(صار وزٌر  من الدولة
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لفتاح والبٌض لم ٌقتبل فً المجزرة وخرجا من مبنى اللجنة المركزٌة وركب وقد ذكرت الرواٌات السابقة  ن عبد ا -6
كما قصفت دبابة عبد الفتاح . كل واحد منهما دبابة وقد قصفت دبابة علً البٌض و صٌب ونقل الى المستشفى

دة القوات اسماعٌل وقتل من معه فٌها ولكن عبد الفتاح اسماعٌل خرج سالما ٌمشً كما تقول الرواٌة قرب مقر قٌا
البحرٌة بعد جسر التواهً  إلى  ن التقاه نفر من حراسات سالم صالح محمد وسعٌد صالح ، واصطحباه إلى 

مع شقٌقته زوجة " عبد الفتاح اسماعٌل " ومن داخل منزل سعٌد صالح ، اتصل   .منزل سعٌد صالح القرٌب

 . ي هو من  قرب المقربٌن لعلً سالم البٌضفضل محسن، وظل متخفٌا طوال  ٌام القتال فً منزل سعٌد صالح الذ
 

 وكتب االستاذ شاكر الجوهري 

إن علً سالم البٌض ، اوعز الى سعٌد صالح حلٌفه وصدٌقه الدابم ان ٌقتل ضٌفه : ٌشرح ما حدث لعبد الفتاح اسماعٌل 

 .نفذ المهمة الذي" عبد القوى جوهر" وقد اوكل سعٌد صالح هذه المهمة  إلى قرٌبه . عبدالفتاح اسماعٌل

  ؟..ولكن أٌن ذهبت ج ة عبد الفتاح اسماعٌ 

 " هناك رواٌتان عن مصٌر جثة عمه عبد الفتاح اسماعٌل "ٌقول سعٌد الجناحً 

الرواٌة األولى  ن سعٌد صالح عندما اختلؾ مع الربٌس علً عبد هللا  صالح قال له سنتقتلك كما قتلنا عبد الفتاح اسماعٌل 

 !..ذهبتم بجثته ؟ فقال قتلناه ووضعنا  الجثة فً شوال وثبتنا به ثقاالت وقذفنا به إلى قاع البحرو ٌن :فسأله الربٌس 

الذي قال البن عبد ( عضوا فً اللجنة المركزٌة للحزب االشتراكً الٌمنً)والرواٌة الثانٌة تنسب إلى سعٌد عبد الوارث  

 !..فً منزل سعٌد صالح الفتاح اسماعٌل  ن جثة والده دفنت تحت ارضٌة ؼرفة داخلٌة

 تقرٌر لجنة المكت  السٌاسً للحز  اْلشتراكً الٌمنً ، واللجنة المركزٌة فً مقت  عبد الفتاح اسماعٌ  

 (  159/3رقم   1986( آذار)مارس 13نسخة علً سالم البٌض، ومختومة بتارٌخ )  

ضربتا بمدافع متعددة بالقوات ( التواهً)لمركزٌة خبلصة التقرٌر المعقد والطوٌل  ن الدبابتٌن اللتٌن خرجتا من اللجنة ا

 .البحرٌة التً كانت تتبع علً ناصر محمد

احترقت الدبابتان ورؼم ذلك خرج منها قابدها ومعاونه بجروحهما وتم انقاذهما بعد  ن وصبل الى بعض اقاربهما ومن ثم 

 .الى مستوصؾ ومن ثم الى مستشفى الجمهورٌة ومن ثم الى مشفى الصداقة

 (مسدسات وبعض الذخابر )ووجدت فً بقاٌا الدبابتٌن  ثار عظام انسانٌة وثٌاب ممزقة وعدة اسلحة 

 : وقد جاء فً التقرٌر االستنتاج التالً 

 .ـ احتوت المدرعة على  ربعة  فراد و ربعة مسدسات وآلً واحد1

 .نجى من  فراد طاقم المدرعة شخصان القابد والسابق ـ 2

 (الثانً لم ٌشر الى هوٌته التقرٌر)دها تبٌن  نه المدفعً ـ وجدت جثتان ،  ح3
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ـ ُسحبت جثتان محترقتان من قبل جماعة الدفاع قبل وصولنا الموقع بأٌام ، ومن بقاٌا الجثتٌن رماد و سنان وخوذة بجانب  4

 .حابط السور ٌستنتج  نها جثة مدفعً المدرعة

خاصة   هً ج ة الرفٌ  عبد الفتاح اسماعٌ حبت ولم ٌتم التعرؾ علٌها بناء على ما ورد  عبله ٌخشى  ن الجثة التً س ـ 5

و نه لم ٌعرؾ  ي دلٌل آخر على خروجه من المدرعة وقت الحادث وحدوث اصابة فً رجله قبل انفجار المدرعة مما ٌعٌق 

ارها وخبلل فترة حركته ، وسماع األنٌن عند حدوث اإلنفجار مباشرة ، وألن  حداً لم ٌقرب من المدرعة لحظة انفج

 .احتراقها وألكثر من ساعتٌن

 .واستنتاجاً  ن معظم الشواهد توحً بأن الرفٌق عبد الفتاح استشهد هنا  و  ن جنود من العدو  خذوا جثته مباشرة 

هذا ما استطعنا التوصل إلٌه على ضوء الفحص الدقٌق للموقع والتحري مع سابق وقابد المدرعة وشهادات شهود العٌان 

 .ونرفق جزء من عظم ٌمكن فحصه ،  حٌث توجد اإلمكانٌات لمعرفة العمر. الحادث وبعده وقت

 .نرجو  ن نكون قد وفقنا فً هذه المهمة الصعبة

 ، .مع بالػ تقدٌرنا الدابم

 .د، محمد سعٌد عبد هللا، ، الدكتور  مٌن  حمد عبده ناشر والرابد صالح عبٌد  حم( ربٌس اللجنة ) منصر السٌلً  صالح 

للجثتٌن او بقاٌاهما للتعرؾ على  صحابهما  DNAالؽرٌب  ن لم ٌتم فحص :  وأقو  أنا محمد علً البار الملحوظة التالٌة 

ومن الٌسٌر التعرؾ على  ًصحاب هذه الجثث  و بقاٌاها وبالتأكٌد ٌمكن التعرؾ على جثة عبد الفتاح اسماعٌل من بقاٌا 

وفً موسكو ولهذا ان هذا التقرٌر فٌه كثٌر من الؽموض ال ٌمثل الحقٌقة الكاملة  الجثة ومن وجود ملفات طبٌة له فً عدن

فً هذا الموضوع وخاصة  ن كاتب التقرٌر والمشرؾ علٌه هو صالح منصر السٌٌلً ربٌس اللجنة ووزٌر الداخلٌة 

 .. والصدٌق الحمٌم لعلً سالم البٌض

صدٌقه بتحوٌل التهمة الى انصار علً ناصر محمد الذٌن كانوا  وبما  ن البٌض متهم فً ذلك فإنه من المحتمل  ن ٌقوم

 .مستولٌن على البحرٌة والتً  قامت بضرب الدبابات والمدرعات التابعة لمجموعة علً عنتر وعلً سالم البٌض

 

 1990ََ  شُ ا١ٙٔاس إٌظاَ اٌش١ٛػٟ فٟ سٚع١ا1986اٌم١ادج  اٌث١ط ٚذٌٟٛ اٌّعضسج أرٙاء

 
 ػخّ ٗلٜٔخ ٤ٍٓٝخ ك٢ حُٔخ٤ًٍٔش حألٍٓٞ ٝحٗظٜض ططٍٞص ٝػ٘يٓخ ٝىُٝظٚ ، حُٔخ٢ًٍٔ حُلِد فر٠غ حُٔـٍِس ٝحٗظٜض

  .حُ٘ٔخٍ ٓغ حالٗيٓخؿ٤ش ا٠ُ حُٞكيس حُز٤ٞ ٓخُْ ػ٢ِ رخىٍ ، (1989ّريأ حال٤ٜٗخٍ ػْ )ّ ٩٩ٓٔ

 

 1990اٌث١ط ٠ز٘ة اٌٝ اٌٛؼذج 

  :حُظخ٤ُش ٢ًً ُألٓزخد رؼَٔ ٓخًَ ه١ّٞ ًخٕ رَ حالٗيٓخؿ٤ش حُٞكيس ا٠ُ هلِ ؿز٤خ  ػ٘يٓخ حُز٤ٞ ٣ٌٖ ُْٝ

 

 حٌُخَٓ  ٝػٞى رخُيػْ حُٞكيس ٓغ ٤ُظْٔ ك٤ٖٔ ٛيحّ ٖٓ ًز٤َح ٓزِـخ حُز٤ٞ حٓظِْ -1

 حُٔـٔٞػش ٝطلٌي حَُأٓٔخ٤ُش ا٠ُ ٤ٍٓٝخ ٗلٜٔخ ٝطلٍٞ رؤًِٔٚ حالٗظَح٢ً حُٔؼٌَٔ رخ٤ٜٗخٍ ح٤ُ٘ٞػ٤ش حٗظٜض -2

 أٍٝرخ  ك٢ رٌخِٜٓخ حالٗظَح٤ًش
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 ٝآهَٛخ ٝحُظٜل٤خص حُٔظظخ٤ُش رٔزذ  حُلَٝد ٓ٘خٍ ًَ ٜٓ٘خ ٗخٍ هي حُـ٘ٞد ك٢ كِر٤شحٍ رخُٔئٓٔش ح٠ُؼق ًخٕ -3

 رٔطخء ا٠ُ حُٔل٠ِ حٌُٞحىٍ ا٠ُ حُؼ٤ِخ حٌُٞحىٍ ٖٓ أُق أٍرؼ٤ٖ ٖٓ أًؼَ ٟل٤ظٜخ)حَُٔٝػش  ّ ٩٨ٙٔ ٣٘خ٣َ ٌٓحرق

 .(.حُ٘خّ

 ػ٠ِ أٓٞحٍ رؤ١ ٓيٛخ ػ٠ِ هخىٍس ٤ٓخطؼي ٍٝ حُي٣ٕٞ ، ُْٝ ٝٓٞحؿٜش حُ٘ؼز٤ش حُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُٖٔ ك٢ حُيُٝش ح٤ٜٗخٍ -4

 ٜٗخ٣ظٜخ  ٣ٝ٘ظظَٕٝ رٜخ ٣ظَرٜٕٞ حُو٤ِؾ ىٍٝ أٝ ح٢٘ٔ٤ُ حُ٘ٔخٍ ك٢ رٜخ ٓٞحء حُٔل٤طش حألٗظٔش ًٝخٗض .حإل١الم

 هز٤ِش حٗؤخٓخص ٖٓ ٣ؼخ٢ٗ ًخٕ أٗٚ اال حُ٘خك٤ش حالهظٜخى٣ش ٖٓ حُـ٘ٞد ٖٓ أك٠َ ًخٕ حُ٘ٔخٍ ك٢ حُٟٞغ إٔ ٍؿْ -5

 ط٘ظ٤ْ ه١ٞ ٟٓٞ طـٔغ هز٤ِش كخٗي ٛ٘خى ٣ٌٖ طؼِ، ُْٝ  ٝٓـٔٞػخص ٛ٘ؼخء ٓٞػخصٝر٤ٖ ٓؾ ٝر٤ٌَ كخٗي ر٤ٖ

 ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤غ ًٞٗٞح حُظـٔغ ح٢٘١ُٞ ُالٛالف  حإلهٞحٕ ح١ٌُ طلخُق ٓغ حألكَٔ ك٤ٖٔ ػزيهللا ٣وٞىٙ ح٤ُ٘ن ح١ٌُ

ح ٣ِحٍ ال حُ٘ٔخٍ ك٢ حالٗظَح٢ً حُلِد ًخٕ -6  ٓ٘طوش ك٢ حٛشٝم ؿٌٍٝ ُٚ ٝحُلِد هللا  ػَٔ، ؿخٍ ٣َٝأٓٚ ٓٞؿٞىًا

 ك٢ حالٗظَح٢ً حُظ٘ظ٤ْ ك٢ حٌُزخٍ حُؼالػش)ٝػ٤ٖ٘  حَُ٘ؿز٢ ٝٓلٖٔ حُلظخف آٔخػ٤َ ػزي ١ٖٞٓ ٝحُلـ٣َش طؼِ

 ٝحٓظـِٞح حُـ٤ٖ ٖٓ ٟزخ١ ٓـٔٞػش حٓظوطزٞح ٝهي .حُٔيٕ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ٛ٘ؼخء ك٢ أٜٗخٍ ُْٜ ًخٕ ًٔخ (ػيٕ

حإٔ ٝأٝؿيٝح ُْٜ ر٤ٌَ ا٠ُ كظِِٔٞح ٝر٤ٌَ كخٗي ر٤ٖ حُظ٘خكْ ًٍا  ٗزخرٜخ ك٢ ٛخ

 ك٢ ٓخٝٓالكٚ ٓخػيطٚ رٌخَٓ حُـ٘ٞر٢ ٖٓ حُـ٤ٖ ًخِٓظ٤ٖ كَهظ٤ٖ رخُٞكيس ٝرٞؿٞى أٗٚ ٣ؼظوي حُز٤ٞ ٓخُْ ػ٢ِ ًخٕ -7

 ًٓخٍ ك٢ (حُؼخ٤ٗش)ٝ ػَٔحٕ ك٢ ٛ٘ؼخء ٖٓ رخُوَد( أكيٛخ)ٝ ُٚ ٟخٍرش هٞس ٣ٌَ٘ حُ٘ٔخٍ

 ٛخُق ٝرخُظخ٢ُ هللا ػزي ػ٢ِ ٣ويع  هيحع إٔػ٠ِ حٍ ٝهيٍطٚ حُط٣ِٞش حُلِر٤ش روزَطٚ ٣ٔظط٤غ أٗٚ ٣ظٖ حُز٤ٞ ًخٕ -8

 حُِٔطش ٓؼوُٞش ػ٠ِ ٓوخ٤ُي كظَس ك٢ ٣ٔظ٢ُٞ

 

 :َ ٠ٕٚرٟٙ تاٌفشً ٚعشلح ا١ٌٍّاساخ1994اٌث١ط ٠مَٛ تاالٔفصاي 

 

ح ًًخء أٗيُّ  ٛخُق ػزيهللا ػ٢ِ إٔ ٝؿي اً أِٓٚ هخد حُز٤ٞ ٌُٖٝ ًَا  أٜٗخٍ ٖٓ أُلخ ػالػ٤ٖ ٛخُق ػزيهللا ػ٢ِ ٓ٘ٚ ، كٔغ ٌٝٓ

هزخثَ  ٝٓؼٚ حألكَٔ ك٤ٖٔ رٖ ػزيهللا ٓغ حُٞػ٤ن طلخُلٚ ًخٕ ًٔخ .٣ٔظوطزْٜ ٝحٓظطخع إٔ ا٤ُٚ َٛرٞح ح٣ٌُٖ ٗخَٛ ١ػَ

 حإلٛالف ٝٓـٔٞػخص حُـ٤ٖ ٝحُٔوخرَحص ك٢ أٜٗخٍٙ ٖٓ حُٔـٔٞػخص ًُي ا٠ُ ٠٣ٝخف أٍُٙ ٣٘يحٕ حُو٣ٞش كخٗي

 .حُٔزيأ ٗخك٤ش ٖٓ ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ ُوظخٍ حُٔٔظؼيس

 

 طلًَٞح اًح ح٠ُخٍرش روٞحطٚ ٣ل٤طٜٔخ حُـ٘ٞر٤ظ٤ٖ ٝإٔ ًٓخٍ ٝكَهش ػَٔحٕ ُلَهش ٣لظخ١ إٔ ٛخُق هللاػزي ػ٢ِ ٝحٓظطخع

 ّ ٩٩ٗٔ أ٣خٍ /ٓخ٣ٞ ٕٔ ك٢ ٝأػِٖ حالٗلٜخٍ ٝحالػظٜخٓخص ٝحالكظـخؿخص حُٔ٘خٍٝحص كزيأ حُز٤ٞ ، ٣ي ك٢ ٟيٙ  ٝأٓو٢

 .رؤ٤ٔٛش حالٗلٜخٍ حُـٞحٍ ىٍٝ ٣و٘غ إٔ حٓظطخع إٔ رؼي

 

ح ًخٕ حُٔزِؾ إ حالٗلٜخٍ ، ٝهخٍ آهَٕٝ كَد رخْٓ ٤ِٓخٍحص أٍرؼش حٓظِْ حُز٤ٞ إ ُقٛخ ػ٢ِ ٝهخٍ ًٍا  ٌٝٗٚ كو٢ ٤ِٓخ

ٛخُق  ػزيهللا ػ٢ِ هٞحص ٣ٞحؿٚ ك٤ٕٔ٘ٞ حرٖ ٍٝحءٙ ٛي٣وٚ طخًٍخ َٝٛد ر٘ٞى ٣َٞٓٔح ٝأٝىػٚ رخُٔخٍ َٝٗى حُوظخٍ ػٖ

ح حألًؼَ ٝأٜٗخٍٙ ٝحٓظ٠ُٞ ػ٢ِ ػزي هللا ٛخُق ػ٠ِ  ُِز٤ٞ حءحٌَُ٘ رخ٣ُِٜٔش حُلَد حٗظٜض حُلخٍ ٝرطز٤ؼش .ٝػيس ػيىًا

 .حالِٓلش حُلي٣ؼش حُظ٢ طْ حٓظ٤َحىٛخ ٖٓ حُيٍٝ حالٗظَح٤ًش حُٔخروش ُلٔخد حُز٤ٞ

 

 ٌّارا أٙضَ اٌث١ط فٟ ِؼشوح االٔفصاي

 

حػظٔي حُز٤ٞ ػ٠ِ حُوٞحص حُؼ٣ٌَٔش حُو٣ٞش حُظ٢ ًخٗض ٓؼٚ ٝهخٛش حُٔـٔٞػخص حُل٤َٓ٠ش ٝحُظ٢ ٣َأٜٓخ رٖ  -1

 ٣ٕ٘ٞ كْ

طِو٠ حُز٤ٞ ىػٔخ ه٣ٞخ ٖٓ ىٍٝ حُـٞحٍ ح٣ٌُٖ هيٓٞح ُٚ حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُش ح٠ُؤش ًٔخ ٓخػيٝٙ ػ٠ِ َٗحء حِٓلش  -2

 ٓظطٍٞس ٖٓ حُٔؼٌَٔ حالٗظَح٢ً حُٔخرن 
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ًخٕ ٓٞهق حُٞال٣خص حُٔظليس ٌٓرٌرخ ٝهي طظخَٛص حٍٝ حالَٓ رظؤ٤٣ي ٓـٔٞػش حُز٤ٞ ٌُٖٝ ػ٢ِ ػزي هللا ٛخُق  -3

ٝهي هخٓض حُٞال٣خص حُٔظليس . ٣ٍخ٢ٗ حٓظطخػخ حٕ ٣و٘ؼخ حُٞال٣خص حُٔظليس رخُٞهٞف ػ٠ِ حُل٤خى٣َُٝٝ هخٍؿ٤ظٚ حال

 رٜ٘ق حُلٌٞٓش ح٣َُٜٔش رؤٕ ال ط٘ظَى رٌٜٙ حُلَد  

روٞس ُؼيس حٓزخد ٜٓ٘خ حُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش ٜٝٓ٘خ  رخال٠ٗزخ١ ٝحُيكخع ػٖ حُٞكيسط٤ِٔص هٞحص ػ٢ِ ٛخُق  -4

ٝػ٢ حُٔخرن ،  ٝرخُظخ٢ُ حٗظَٜص هٞحص ػ٢ِ ػزي هلل ٛخُق ٝحػ٤يص حُٞكيس ر٤ٖ ٓلخٍرش حُظ٤خٍ حالٗظَح٢ً ح٢ُ٘

 حُ٘ٔخٍ ٝحُـ٘ٞد ٌُٖٝ رؼي حٕ هَٔ حُـ٘ٞد حُؼي٣ي ٖٓ حر٘خثٚ ٝٛخٍص حُِٔطش ر٤ي حُٔـٔٞػش حُ٘ٔخ٤ُش 

 

 ِشاوً اٌٛؼذج 

 

 ػٍٞس أٝؿي ٓٔخ حُـ٘ٞد ك٢ ٝحُٔ٘خٛذ ػ٠ِ حألٍح٢ٟ حُ٘ٔخ٤ُٕٞ حٓظ٠ُٞ ك٤غ ّ ٩٩ٗٔ ػخّ رؼي حُٞكيس ٓ٘خًَ ٝريأص

طخكٜش ُِظوخػي  ٓزخُؾ ػ٠ِ اال ٣لِٜٞح ُْٝ ح٠ُزخ١ ٝحُـ٘ٞى حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ح٥الف إٔ َٓف ػَ٘حص رؼي ٝهخٛش حُ٘لّٞ ك٢

 ٍىس ٗي ال ٝٛٞ حُـ٘ٞر٢ ، حُلَحى ط٣ٌٖٞ ا٠ُ حألٍح٢ٟ ٝحُٔ٘خٛذ ػ٠ِ ٝحٓظ٤الثْٜ ح٥ه٣َٖ ٝحٓظزيحى حُـٞع ٝحىٟ رْٜ

 رؤًِٜٔخ ح٤ُٖٔ ٝك٤يٍح٢ُ ٤َُ٘ٔ ى٣ٔوَح٢١ ٗظخّ حُلخٓي ٝا٣ـخى ٝكٌٔٚ ٛخُق هللا ػزي ػ٢ِ رؼي ُٝحٍ طٍِٝ إٔ ٣ـذ كؼَ

 .ٝحُظِْ ٝحالٓظـالٍ ٝحُٔ٘خ١و٤ش حُطخثل٤ش ًخرّٞ ٖٓ طظوِٚ كظ٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌفٙشط 

 

 ............................................ حُٔويٓش 

 ....................................حُٔلظ٣ٞخص 

صِٓ اٌٌّٛذ ٚتؼط أؼذاشٗ  : اٌفصً األٚي 

.................. حكظالٍ ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش ُؼيٕ 

...................... طـخٍس حالك٤ٕٞ ٝ ر٣َطخ٤ٗخ 

................. طل٣َٞ كٌْ ػيٕ ٖٓ حُٜ٘ي ح٠ُ ُٝحٍس حُٔٔظؼَٔحص ك٢ ُ٘يٕ

............... .........ططٍٞ ػيٕ ك٢ حُو٤ٔٔ٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ 

: ............................ حُؼطٍٞ ٝحُزوٍٞ ٝحُط٤ذ ك٢ ػيٕ 
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 أعشذٟ ٚتؼط اٌؽٛادز: اٌفصً اٌصأٟ 

:......................................... ؿي١ ح٤ُٔي كخٓي رٖ ػ١ِٞ حُزخٍ

.............. أكٔي حُٜخك٢( ػز٤ي )ٝكخس ؿي١ أل٢ٓ ح٤ُٔي ػزي هللا 

(............. ٣ًًَخص ٝهٞح١َ ٖٓ حٍُِٔ٘ ٝحُلخٍس)ح٠ُ ٍِٓ٘ آهَ رخال٣ـخٍ  حٗظوخٍ ٝحُي١

 ...................................................... ٝحُي١ ٝحُطذ ٝحأل١زخء 

: ........................................... ٓٔـي رخ٤َٜٗ

 .............: .....................حُِؼذ ك٢ حٍُِٔ٘ ٝهخٍؽ حٍُِٔ٘ 

.................................. حُز٤ض حُـي٣ي ك٢ ػيٕ 

.................................... ؿِٔش حُ٘خ١ 

........................... ح٤ُٔي كخٓي أرٞ رٌَ حُٔل٠خٍ

................................ حُٜلل٢ ح٤ُٔي ك٤ٖٔ ٓلٔي حُزخٍٝحُ٘خػَ 

: ْ ػٍّاء ػذْ اٌّشٙٛس٠ٓ َ: اٌفصً اٌصاٌس 

:.................. ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ ٓخُْ حُز٤لخ٢ٗ 

........................... طَؿٔش ٓوظَٜس ٤ُِ٘ن حُز٤لخ٢ٗ 

...........................  ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ٓلٔي رخك٤ٖٔ

............................ ح٤ُٔي ٓطَٜ حُـَرخ٢ٗ

...........................  ٓخُْ رٖ ػزي هللا حُ٘خ١َ١ح٤ُٔي 

 ....................ح٤ُ٘ن ٓلٔي ػٞٝ رخ٣َُٝ  

 .............................ح٤ُ٘ن ًخَٓ ػزي هللا ٛالف 

 صٍرٟ تاٌصؽافح ٚاالعرار ػثذ هللا تار٠ة : اٌفصً اٌشاتغ 

.........................................  ِٛظ٢ رخُٜلخكش 

................................. ػزي حَُُحم رخ٣ًذحألٓظخً ػزي هللا 
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 أؼذاز صغ١شج ٚ٘اِح فٟ ػذْ  

..........................................  ك٣َي حأل١َٕ ك٢ ػيٕ

................................ أٍٝ كي٣وش ك٤ٞحٕ ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ك٢ ػيٕ

..................... ........................حٗ٘خء ٗخى١ حُل٤َٓٝش

 ٓيحٍّ ػيٕ َٝٓحكَ حُظؼ٤ِْ رخُ٘ٔزش ٢ُ : حُلَٜ حُٔخىّ 

 .....................................حُٔيٍٓش حالرظيحث٤ش ح٤ُِٔش 

.........................  ٓيٍٓش رخٍُػش حالٓال٤ٓش حُو٣َ٤ش

 .............................رؼٞ أٓخطٌط٢ ك٢ حُٔيٍٓش حالرظيحث٤ش  

.................................. حُٔيٍٓش حُٔظٞٓطش

.............................................. ٤ًِش ػيٕ 

................... حوادث فً  كلٌة عدن 

....................................  أٓظخ١ً ُطل٢ ؿؼلَ أٓخٕ

....... .......حُ٘خػَ حُِْٜٔ ح٢٘١ُٞ ػزي هللا ٛخى١ ٓز٤ض 

 ...............................حالٓالّ ك٢ ػيٕ ٝح٤ُٖٔ  فٟ ػذْ ٚا١ٌّٓ ألد٠اْااٌغادط اٌفصً 

 ...........................حٍٓخٍ هخُي رٖ ح٤ُُٞي ٝػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ح٠ُ ح٤ُٖٔ

.............................. حُؼالء رٖ حُل٢َٓ٠ 

.............. .................أرٞ ِْٓٔ حُوٞال٢ٗ 

.................................... ٝحثَ رٖ كـَ حُل٢َٓ٠ 

................................. كـَ رٖ ػي١ حٌُ٘ي١

............................ أرٞ ٠ٓٞٓ حألٗؼ١َ ٝٓؼخً رٖ ؿزَ

 ..................................٣ُخى رٖ ُز٤ي حألٜٗخ١ٍ حُوٍِؿ٢

.................................. ػيٕٓ٘خٍس ٓٔـي 
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............................... ٖٝٓ حُٔٔخؿي حالػ٣َش

..........................................  ٓخ ٍٝى ك٢ ك٠َ ح٤ُٖٔ 

 ......................حُظ٢ كٌٔض ح٤ُٖٔ ٝػيٕ ح٤ُ٘ٔش حُيٍٝ حالٓال٤ٓش 

............ ...........رَٔ رٖ أ١ٍؤس هخطَ حأل١لخٍ

حُلٌْ حأل١ٞٓ ك٢ ح٤ُٖٔ  

ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ 

 410ٙ-206حُيُٝش ح٣ُِخى٣ش ك٢ ػٜي حُٔؤٕٓٞ 

 -410ٗـخف حُلز٢٘ ٢ٜ٘٣ حُيُٝش ح٣ُِخى٣ش ٣ٝو٤ْ حُيُٝش حُ٘ـخك٤ش 

ٛـ  452ر٘ٞ ٓؼٖ ٣ؼٍٕٞٝ ػ٠ِ حُيُٝش حُ٘ـخك٤ش ٣ٝلٌٕٔٞ ػيٕ كظ٠ 

: ٝحٜٗض كٌٞٓش آٍ ٗـخف حُلز٤٘ش ك٢ ح٤ُٖٔٛـ ٝكٌٔض ػيٕ ٝح٤ُٖٔ 452حُيُٝش ح٤ُِٜل٤ش 

حُيُٝش ح٣ٍُِؼ٤ش ك٢ ػيٕ  

ٛـ   569حٗظٜخء حُيُٝش ح٣ٍُِؼ٤ش ك٢ ػيٕ ٝحرظيحء حُيُٝش حال٣ٞر٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ 

ٛـ 630ريأ حُيُٝش ح٤َُُٞٓش ك٢ ح٤ُٖٔ 

حٗظٜخء حُيُٝش ح٤َُُٞٓش ٝريح٣ش ىُٝش حُطخ٣َٛش 

ح٤ُخكؼ٢ ٝحُؼزي٢ُ ٣لٌٔخٕ ػيٕ  

: س طلظَ ح٤ُٖٔ ٝػيٕ حُيُٝش حُؼؼٔخ٢ٗ

ٟؼق حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝطٔيى حُيُٝش حُوخ٤ٔٓش ح٣ُِي٣ش  

 حُيٍٝ حالٍٝر٤ش طلخٍٝ حالٓظ٤الء ػ٠ِ ػيٕ 

 ................................حالٓخّ ٣ُي ٝحٌُٔٛذ ح٣ُِي١ 

 ................................حُيُٝش ح٣ُِي٣ش 

ا١ٌٙٛد فٟ ػذْ ٚا١ٌّٓ :  اٌغاتغاٌفصً 

...................... ٤ُٜٞى٣ش ك٢ ػٜي رِو٤ْ ٤ِٓٝٔخٕ ػ٤ِٚ حُٔالّ ح

 ..............................(حُوَٕ حَُحرغ ح٤ُٔالى١) ح٤ُٜٞى٣ش ك٢ ػٜي طزغ حألًزَأٓؼي أرٌَد حُل١َ٤ٔ
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 .............................(ِٓي ٢٘ٔ٣ ك١َ٤ٔ ٣ٜٞى١) ح٤ُٜٞى٣ش ك٢ ػٜي ١ً ٗٞحّ حُل١َ٤ٔ

 ..........................ٗش ػ٠ِ ح٤ُٖٔ ٛـّٞ حُلذ

 ............................................٤ٓق رٖ ١ً ٣ِٕ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ حألكزخٕ 

 .......................................٣ٜٞى ح٤ُٖٔ ك٢ ػٜي حُٜلخرش

 ..........................................:ح٤ُٜٞى ك٢ ػيٕ 

 ......................................حالكظالٍ حُز٣َطخ٢ٗ ح٤ُٜٞى ك٢ ػيٕ رؼي

 (............................................ر٘ـِش ح٤ُ٘طخٕ)حُـٔؼ٤ش حُٔخ٤ٗٞٓش ك٢ ػيٕ 

 .......................................دم لفطٌر صهٌون 

...... ..........................ٓوط١ٞ حُظٞحٍس ح٢٘ٔ٤ُ ك٢ حَٓحث٤َ 

..................................  حُلـخد ٝحُ٘وخد ُٝٝحؽ حُوخَٛحص ك٢ حَٓحث٤َ 

إٌصاسٜ فٟ ػذْ ٚا١ٌّٓ : اٌصآِاٌفصً 

.........................................  ىهٍٞ ح٤ُٔٔل٤ش ح٠ُ ػيٕ ٝح٤ُٖٔ 

 ................................... ٜٗخٍٟ ٓوطَٟ

 ........................... ُز٣َوش٤ً٘ٔش هي٣ٔش ك٢ ح

................... حُزَٝطٔظ٘ظ٤ش (  ػيٕ)حالٍٓخ٤ُش حالٌٓظِ٘ي٣ش ك٢ ح٤ُ٘ن ػؼٔخٕ 

(: 1968-1910)أكٔي ٓؼ٤ي ػلخٍس . ى

 114.......................................... حالٍٓخ٤ُش حُيٗٔخ٤ًٍش ك٢ ػيٕ 

 ................................س حُوخ٢ٟطـَرظ٢ ٓغ حالٍٓخ٤ُش حُيٗٔخ٣ٌٍش ك٢ كخف

............................ ػالهظ٢ رخُيًظٍٞ كٞى١ٍ ك٢ ػيٕ

َٜٓ ػالهظ٢ رخُيًظٍٞ كٞى١ٍ ك٢ 

 ر٣َطخ٤ٗخػالهظ٢ رخُيًظٍٞ كٞى١ٍ ك٢ 

 ...............................................٣ُخٍط٢ ٌُِ٘خثْ حٌُزَٟ
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( ...................................  ٌّعٛطا)اٌضسادشر١ح اٌفصً اٌراعغ 

...................................   فٟ ػذْ ٠ح إٌٙذٚط:اٌفصً اٌؼاشش  

 ٚاٌذساعح ف١ٙا اٌشؼٍح اٌٝ ِصش اٌفصً اٌؽادٞ ػشش 

( ..................................... ك٢ ٤ًِش حُؼِّٞ)اػيحى١ ١ذ 

 ............................ ىًظٍٞ َٓ٘كش ٝحٗ٘ظخ٣ٖ 

 ................................... حُظؼَف ػ٠ِ ٤ًِخص أهَٟ

............................. حُظؼَف ػ٠ِ َٜٓ ٓٔخٍكٜخ ٝٓظخكلٜخ 

.......................................... ٗيٝس حألٓظخً حُؼوخى 

 ..................................... حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُؼوخى ١ٝٚ ك٤ٖٔ

.................................... حُٔئحٍ ٓٔ٘ٞع ك٢ حُٔلخَٟحص 

 .....................................ٗخى١ حُٔؼخى١

 ال م عبد القادر حامد البار فً القاهرة

 ......................................حُؼْ ػ٤يٍّٝ رٖ ٓلٔي حُٔل٠خٍ 

 فً القاهرة جدي الحبٌ  حامد بن علوي

............................................ ك٢ حَُٔ٘كش 

.............................. ٣ٜ٘ق حالٓظخً ح٤ٌُٔخء حُل٣ٞ٤ش رؼيّ أًَ حُلٍٞ 

 ................................حُٔؼِٞٓخص حُطز٤ش طظـ٤َ ٓؼَ حُٟٔٞش

 ................................حُٔلخَٟحص رخُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش ٝحالٓخطٌس حُٔظ٤ِٕٔٝ

 ...........................حُٜـّٞ ػ٠ِ ُزْ حُلـخد ٝحُٔ٘ي٣َ ػ٠ِ حَُأّ

 ....................................٤ً٘ٔش كِٞحٕ ٝحٟطٜخى حالهزخ١ 

 ...................................ػَٔٝ حرٖ حُؼخٙ ٣ـِٝ َٜٓ رؤٍرؼش أالف ؿ٘ي١ كو٢

 ....................................َُٝٓخٕ ال ٣ظِٜٕٞ رخُ٘ؼذ ح١َُٜٔح٤ُٞٗخٕ ٝح
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.........................حٗظ٘خٍ حالٓالّ ٝح٤ٌُ٘ٔش حُوزط٤ش   

......................................ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ٣ؼ٤ي حٗظ٘خٍ حالٓالّ  

........................ٓ٘ق ىٍح٤ٓش ٓظؼيىس   

...................................ُظِّ رخُل٠ٍٞ أه٢ أكٔي ال١  

.....................................ر٤ض ٗخَٛ ػَؿ٢ ك٢ ؿخٍىٕ ٓظ٢   

..................................... 1961اؿخُس ٤ٛق   

  .....................................ك٢ ٤ٓيحٕ حُل٤ٖٔ ٝحألَُٛ حَُٜ٘ حُل٤٠َ ٝكلالص حَُهٚ

.....................................ُظي٣ٍذ ػ٠ِ حػطخء حُلوٖ ح٣ٍُٞي٣ش ح  

اٌؼٛدج اٌٝ ػذْ تؼذ اٌرخشض  : اٌفصً اٌصأٟ ػشش 

................................... حُؼَٔ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ

.................. ٠َٟٓ حَُٔ ك٢ ػيٕ 

 .....................................حُؼَٔ ٓغ ٓٔظَ ٛخِٓظٕٞ ك٢ هْٔ حُـَحكش

 .....................................حُؼْ ػزيٙ ك٢ هْٔ حُـَحكش 

 .....................................أ١زخء ٖٓ طِ٘ح٤ٗخ

 .....................................ػ٢ِٔ ٓغ ىًظٍٞ ٓخًيٝؿَ ٍث٤ْ حَٓحٝ حُزخ١٘ش 

 .....................................ك٢ هْٔ حُطٞحٍة

 ....................................ُٝحٍس حُٜلش طٞكَ حٌُٖٔ ُأل١زخء 

..............................  حُوظخٍ حأل٢ِٛ ٝطؤػ٤َٙ ػ٠ِ حُٔٔظ٘ل٠ ٝحأل١زخء

 .....................................حالٗظوخٍ ح٠ُ ٓٔظ٘ل٠ ُلؾ حُٜـ٤َ 

.......................................... ١ُْلالٕ ٓغ حُ٘خرخ

........................................  حُ٘٘خ١ هخٍؽ حُٔٔظ٘ل٠

............................................ حُوَٝؽ ٖٓ ػيٕ ٝحُٔلَ ح٠ُ حُوخَٛس

اٌعّؼ١اخ اٌٛغ١ٕح ٚاٌؽشواخ اٌغ١اع١ح : اٌفصً اٌصاٌس ػشش 
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: ..............................  ١1940 ًظ٤زش حُ٘زخد ح٤ُٖٔ

.............................  1949طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش حالٓال٤ٓش 

....................................................... حُؼي٤ٗش  حُـٔؼ٤ش

............................................... 1950ٍحرطش أر٘خء حُـ٘ٞد 

................................ هزَ ػٍٞس ٍىكخٕ  ىس ك٢ حُـ٘ٞد ٟي ر٣َطخ٤ٗخحُؼٍٞحص حُٔظؼي

.................................. حُـزٜش ح٤٘١ُٞش حُٔظليس 

................................... حُلًَش حُؼٔخ٤ُش ٝٗوخرخص حُؼٔخٍ ك٢ ػيٕ 

................ .............................ط٣ٌٖٞ حُٔئطَٔ حُؼٔخ٢ُ 

.........................................  كِد حُ٘ؼذ حالٗظَح٢ً 

..............................................  ُٝحٍس ٣ُٖ رخٛخٍٕٝ 

..............................  NLFط٣ٌٖٞ حُـزٜش حُو٤ٓٞش ُِظل٣ََ 

..................... 1963حًظٞرَ  14ٝػٍٞس ٍىكخٕ  NLFٛؼٞى حُـزٜش حُو٤ٓٞش ُِظل٣ََ 

........................... FLOSYؿزٜش حُظل٣ََ ح٤٘١ُٞش  ُـ٘ٞد ح٤ُٖٔ 

................................. حُـزٜش حُو٤ٓٞش طؼخ٢ٗ حُظِٔم ٝر٣َطخ٤ٗخ طٔخٗيٛخ  

....................... حُو٤ٓٞش حُـزٜش هزَ ٖٓ حٌُٔخ١ٝ أٝالى حؿظ٤خٍ

............................... حُـزٜظ٤ٖ ر٤ٖ حُٜيع ٍأد ٓلخٝالص

..................................... ػزي هللا حُـخر١َ ٣ًٌَ حالٝحَٓ حُز٣َطخ٤ٗش

............................... حُو٤ٓٞش ُِـزٜش حُـ٘ٞد ر٣َطخ٤ٗخ ط٤ِْٔ

............ ..ر٣َطخ٤ٗخ رؤٝحَٓ حُو٤ٓٞش حُـزٜش ا٠ُ ٠٘٣ْ حالطلخى١ حُـ٤ٖ

.................................... حُؼو٤ي ٗخَٛ ر٣َي حُؼُٞو٢

..................................... حالطلخى كٌٞٓش ػٖ طو٢ِ ر٣َطخ٤ٗخ

............................................ حأل٤ِٛش  حُلَد

............................... ...........حُ٘ؼز٤شحػالٕ حٓظوالٍ ؿ٣ٍٜٞٔش ح٤ُٖٔ حُـ٘ٞر٤ش 

..................................... 1968ّٓخٍّ  30كًَش 
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................................  حُو٤ٓٞش  حُـزٜش ِٛص حُظ٢ حُلٞحىع رؼٞ

........................... ح٤ُٔخٍ ٣ظؤَٓ ٟي هلطخٕ حُ٘ؼز٢ ٝحرٖ ػٔٚ ك٤َٜ

....................  .........حُـ٣ٍٜٞٔش حْٓ طـ٤٤َ

.......................  ١خثَس حُيرِٞٓخ٤٤ٖٓ  طلـ٤َ

...........................  ٓخ٤ُٖٔ  ػ٠ِ حُو٠خء

......................... حُلظخف حٓٔخػ٤َ ػزي ٛخٍصحٕ

............................. ٗخَٛ  ػ٢ِ حٗظٜخٍ

.................. 1986ّحُٜ٘خث٤ش  حُٔؼًَش

................... ّ ٝٓوظَ ػزي حُلظخف حٓٔخػ٤َ ٩٨ٙٔ ٣٘خ٣َ ٓـٍِس

..............  حُزلغ ػٖ ٤َٜٓ ػزي حُلظخف حٓٔخػ٤َ ٝحهظلخء ؿؼظٚ

............................ طو٣ََ ُـ٘ش حٌُٔظذ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِلِد حإلٗظَح٢ً ح٢٘ٔ٤ُ

............................... حّ ح٤ُ٘ٞػ٢ ك٢ ٤ٍٓٝخ ح٤ٜٗخٍ حُ٘ع ػْ 1986حٗظٜخء حُٔـٍِس ٝط٢ُٞ حُز٤ٞ حُو٤خىس 

 ..............................................................1990حُز٤ٞ ٣ٌٛذ ح٠ُ حُٞكيس 

 ...........................٣ٝ٘ظ٢ٜ رخُلَ٘ َٝٓهش ح٤ُِٔخٍحص 1994حُز٤ٞ ٣وّٞ رخالٗلٜخٍ 

............................. ٛخٍُٔخًح حِّٜٗ حُز٤ٞ ك٢ ٓؼًَش حالٗق

......................................... ٓ٘خًَ حُٞكيس 
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